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ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM  
GMINY MOSINA 

 
 Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Burmistrz Gminy 
Mosina jest zobowiązany do prowadzenia analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym 
gminy, oceny postępów opracowania planów miejscowych przy uwzględnieniu wydanych 
decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego. W myśl art. 32 ust. 2 
wyżej wymienionej ustawy, przynajmniej raz w ciągu kadencji Burmistrz Gminy Mosina,  
po zasięgnięciu opinii Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, przedstawia 
Radzie Miejskiej w Mosinie wyniki powyższych analiz. Celem przedstawionych powyżej 
działań jest umożliwienie radzie gminy przeprowadzenia oceny, czy przyjęte przez radę  
oraz obowiązujące na terenie gminy akty planistyczne, takie jak studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz plany miejscowe, czyli akty 
kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej, odpowiadają istniejącym 
uwarunkowaniom faktycznym i poprzez to są właściwymi instrumentami zapewniającymi 
prawidłowe prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy. Należy zauważyć,  
iż w myśl art. 32 ust. 3 przywoływanej ustawy, rada gminy podejmując uchwałę w sprawie 
aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, bierze pod uwagę  
w szczególności zgodność wyżej wymienionych dokumentów planistycznych z wymogami 
wynikającymi z przepisów art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717  
z późn. zm.). W przywołanych przepisach ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym określone zostały obligatoryjne i fakultatywne elementy 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. Konieczne jest jednocześnie podkreślenie,  
iż niezamieszczenie w studium bądź planie miejscowym określonej kategorii ustaleń,  
w sytuacji, gdy brak jest okoliczności faktycznych uzasadniających dokonanie takich ustaleń, 
nie jest wystarczającym do stwierdzenia, w drodze uchwały, nieaktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego.  
 
 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta  
i Gminy Mosina”, zatwierdzone uchwałą Nr XLVIII/365/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  
9 czerwca 1998 r. wraz ze zmianami wymienionymi w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały, 
opracowane zostało na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Jak wynika z powyższego, 
kompleksowe opracowanie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” miało miejsce w roku 1998. Przywołane zmiany 
dokonane były w latach 2000-2001 i dotyczyły części wsi Czapury, Rogalin oraz Borkowice.  
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Ocena aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy 
obejmuje analizę: 
- zmian uwarunkowań gospodarczych, społecznych, demograficznych, środowiskowych, 

ekonomicznych, politycznych oraz technicznych wpływających na zagospodarowanie 
przestrzenne gminy oraz prowadzenie polityki przestrzennej gminy; 

- zmian w zagospodarowaniu przestrzennym przy uwzględnieniu decyzji o warunkach 
zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz wniosków  
o sporządzenie bądź zmianę planu miejscowego; 

-  zgodności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz planów miejscowych z wymogami zawartymi w art. 10 ust. 1 i 2, art. 15 oraz art. 16 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

 
W tym miejscu należy zaznaczyć, iż obowiązujące na terenie Gminy Mosina 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, za wyjątkiem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części Ggminy Mosina, obejmującej tereny zabudowy 
mieszkaniowej – jednorodzinnej i aktywizacji gospodarczej w Czapurach gmina Mosina, 
działki o nr ewid. 235/1, 235/3, 235/4, 235/17, 235/18, 235/19, 235/20, 235/21, 235/22, 
235/23, 235/24, zatwierdzonego uchwałą Nr XLVIII/366/98 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
9 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 16, poz. 196), należy uznać za aktualne. 
Obowiązujące na terenie Gminy Mosina plany miejscowe cechują się różną szczegółowością, 
zakresem opracowania i ustaleń, jednakże są, w chwili obecnej, wystarczającym 
instrumentem prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Mosina. Przywołany 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części wsi Czapury podlega  
w chwili obecnej aktualizacji. Konieczne jest jednocześnie zaznaczenie, iż w toku analizy 
zmian faktycznych wpływających na prowadzenie polityki przestrzennej Gminy, wyżej 
wymienione plany miejscowe będą w przyszłości wymagały aktualizacji. 
 

Nie ulega wątpliwości, że sytuacja gospodarcza, polityczna, społeczna, 
demograficzna, ekonomiczna, środowiskowa i techniczna Gminy Mosina w roku 2006 jest 
różna od wyżej wymienionych sytuacji w roku 1998, czy też w latach 2000-2001. Położenie 
Gminy Mosina w obszarze metropolitarnym Poznania i wynikające z tego korzyści  
dla mieszkańców oraz jednocześnie wyzwanie dla władz Gminy, wejście Polski do Unii 
Europejskiej i związane z tym możliwości pozyskiwania środków ze zróżnicowanych 
funduszy europejskich na rozwój regionów, odnowę wsi, czy rewitalizację, zmiany techniczne 
wpływające na planowanie i realizację inwestycji, skomplikowanie instrumentów 
finansowych i możliwości ich zastosowania przez Gminę oraz inne uwarunkowania rozwoju, 
są to elementy, które pośrednio i bezpośrednio znajdują swoje odzwierciedlenie  
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i tym samym winny znajdować swoje 
odzwierciedlenie w dokumencie planistycznym Gminy, takim jak „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”. Stąd też, analizując 
ten aspekt aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”, należy stwierdzić, iż ten dokument planistyczny nie 
odpowiada obecnym uwarunkowaniom faktycznym i tym samym nie jest wystarczającym 
dokumentem prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy. 
 

Na załączniku nr 2 zostały przedstawione tereny objęte planami miejscowymi  
oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, za wyjątkiem inwestycji 
liniowych. Analizując ustalenia wydanych decyzji o warunkach zabudowy  
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i zagospodarowania terenu oraz obowiązujących planów miejscowych, należy stwierdzić,  
iż występują częściowe niezgodności pomiędzy ustaleniami decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu oraz obowiązującymi planami miejscowymi, a ustaleniami 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Mosina”. Sytuacja powyższa wynika z faktu, iż decyzje o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu nie muszą być zgodne ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy oraz z faktu, że plany miejscowe uchwalane  
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) miały być spójne ze studium, podczas gdy plany 
miejscowe uchwalane na podstawie obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) muszą 
być już z ustaleniami studium zgodne. Z powyższego wynika, że w związku z wejściem  
w życie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) nastąpiło silniejsze powiązanie ustaleń planów 
miejscowych z ustaleniami studium. Jednocześnie należy podkreślić, iż w przepisach obecnie 
obowiązującej ustawy, brak jest takich, z których wynikałaby obowiązek zgodności decyzji  
o warunkach zabudowy i zagospodarowani terenu z ustaleniami studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Niezgodność decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu oraz planów miejscowych obejmuje przede wszystkim 
niezgodność funkcji przeznaczenia terenów oraz rozmieszczenia inwestycji celu publicznego. 
Oczywiście, jak zostało to również przedstawione na załączniku nr 2, część decyzji i planów 
miejscowych jest zgodna z ustaleniami studium. Przedstawienie na załączniku nr 2 zarówno 
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz planów miejscowych 
zgodnych ze studium, jak i niezgodnych, ma na celu zilustrowanie obszarów objętych 
planami miejscowymi oraz decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  
i tym samym pośrednio wskazanie obszarów obecnego i potencjalnego rozwoju gminy, 
obszarów, dla których konieczne jest przeprowadzenie analiz urbanistyczno-
architektonicznych (np. wyznaczanie układów komunikacyjnych), obszarów potencjalnych 
konfliktów przestrzennych, czy też obszarów wymagających szczególnej ochrony. 
Wyznaczanie nowych kierunków rozwoju gminy możliwe jest dopiero po przeanalizowaniu 
stanu istniejącego. W tym miejscu konieczne jest również odwołanie się do omówionych 
powyżej zmian uwarunkowań faktycznych wpływających na zagospodarowanie przestrzenne 
gminy. W związku z powyższym konieczne jest dokonanie aktualizacji „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina”. 

 
Ustosunkowując się jednocześnie do wpływających do Burmistrza Gminy Mosina 

wniosków o zmianę i opracowanie planów miejscowych, należy podkreślić, iż ta część 
wniosków, która jest możliwa do rozpatrzenia w drodze decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu, jest w ten sposób rozpatrywana. Część wniosków niezgodnych  
ze studium, a związanych przykładowo z koniecznością wyznaczenia nowego układu 
komunikacyjnego, wymaga podejścia kompleksowego na etapie aktualizacji całego studium, 
ponieważ ich rozpatrzenie wpływać będzie na przyszłe zagospodarowanie przestrzenne,  
w tym również funkcjonowanie i rozwój terenu całej wsi, czy też miasta.  
 

Odnosząc się do analizy zgodności „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” z wymogami zawartymi w art. 10 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), należy zauważyć, iż zakres obligatoryjnych  
i fakultatywnych elementów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy zawarty w obecnie obowiązującej ustawie z dnia 27 marca 2003 r.  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) jest 
znacznie szerszy niż w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.). Stąd też konieczne jest dostosowanie obecnie 
obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta i Gminy Mosina” do wymogów obecnie obowiązującej ustawy. 
 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mosina” jest nieaktualne. 
Nieaktualność tego instrumentu kształtowania polityki przestrzennej wynika między innymi 
z: 
-  nie dostosowania do obecnie występujących uwarunkowań gospodarczych, społecznych, 

politycznych, ekonomicznych, technicznych itp.; 
- rozbieżności pomiędzy decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  

oraz obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi  
na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z późn.zm.); 

-  nie dostosowania do wymogów obecnie obowiązującej ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 
 

Należy jednoznacznie podkreślić, iż stwierdzenie nieaktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, nie wpływa na jego 
ważność. Stwierdzenie, w drodze uchwały, przez radę gminy, nieaktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, jest oceną rady gminy, 
że studium, jako akt polityki przestrzennej, nie odpowiada istniejącym uwarunkowaniom 
faktycznym i tym samym jest niewystarczającym instrumentem do prowadzenia właściwej 
polityki przestrzennej na terenie gminy. Należy zaznaczyć, iż stwierdzenie przez radę gminy 
nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
pociąga za sobą konsekwencje określone w art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  
tj. konieczność przystąpienia do zmiany tego aktu. Należy podkreślić, iż w przepisach ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.), brak jest przepisów ustalających bądź nakładających na gminę 
obowiązek dokonania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy w określonym terminie. 
 
 
 
 


