
       Załącznik nr 2 
       do uchwały nr LXVI/491/06 
       Rady Miejskiej w Mosinie 
       z dnia 19 października 2006 r. 

    
     

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI MIASTA MOSINA, 

OBEJMUJĄCEGO OBSZAR POMIĘDZY UL. GAŁCZYŃSKIEGO I TORAMI 
KOLEJOWYMI LINII POZNAŃ–WROCŁAW 

 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska  

w Mosinie rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, według zestawienia 

jak niżej: 

 

1. Pani Maria Prałat, Pan Hubert Prałat, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 8 

 

TREŚĆ UWAGI: 

1) naruszenie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) poprzez 
niezgodność pomiędzy skalą mapy zasadniczej, a skalą rysunku; 

2) brak wrysowania na mapie zasadniczej, tj. podkładzie załącznika graficznego  
do uchwały, altany ogrodowej usytuowanej na działce o nr ewid. 2015 położonej  
w Mosinie; 

3) prośba o rekompensatę powierzchniowo–wartościową poprzez wydzielenie, 
wykupienie i zrekultywowanie przez Gminę Mosina fragmentów działek o nr ewid. 
2016 i 2017/1, a następnie zamianę jako rozliczenie za umniejszenie powierzchni 
działki o nr ewid. 2015 wraz z istniejącą zabudową oraz nasadzeniami; 

4) maksymalne dostosowanie parametrów projektowanej drogi 1 KD-l do istniejącej  
ul. Topolowej, której to kontynuacją ma być ta droga; 

5) umniejszenie trójkątów widoczności przy połączeniu z ulicą Sowiniecką i ich 
jednoznaczne opisanie w tekście planu; 

6) wprowadzenie zapisu umożliwiającego stosowanie pełnych ogrodzeń o wysokości  
do 2 m od strony terenów publicznych typu: parkingi, tereny usług i handlu,  
np. od 1Kp, Zpt jako ochronę przed hałasem, kurzem i śmieciami; 

7) obniżenie wielkości granicznej powierzchni nowych działek budowlanych z 700 m2  

do 500 m2; 
8) wprowadzenie zapisu regulującego rozbiórkę budynków i budowli istniejących,  

a kolidujących z zapisami planu, co powinno wykluczyć konieczność tworzenia 
dokumentacji przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę; 



 

 

2

9) wprowadzenie na rysunku planu, na obszarze 1Kp, Zpt – 4,0 m pasów zieleni 
izolacyjnej od obszarów 1MN oraz MW; 

10) wykluczenie miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem 
doraźnej obsługi terenów usługowych; 

11) wprowadzenie jednoznacznego zapisu o lokalizacji w tym obszarze placów zabaw. 
 

TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA: 
 

Ad. 1) 

Uwaga uwzględniona.  
W wyniku wzajemnego dopasowania skali mapy zasadniczej oraz mapy rysunku, nie 
zmieniły się ustalenia planu, tzn. zmiana proporcji mapy zasadniczej spowodowała taką samą 
zmianę proporcji rysunku. 
 

Ad. 2)  

Uwaga uwzględniona. 
 

Ad. 3) 

Kwestia rekompensaty powierzchniowo–wartościowej została szczegółowo uregulowana  
w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i dotyczy sytuacji, gdy plan miejscowy 
jest już uchwalony. Stąd też kwestia ta będzie mogła być przedmiotem rozpatrywania przez 
Gminę dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie planu miejscowego. 
 

Ad. 4) 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Droga 1KD-l znajduje się na przedłużeniu osi ulicy Topolowej. Ulica Topolowa jest drogą 
obsługującą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług. Droga 
1KD-l jest drogą wchodzącą w skład systemu komunikacyjnego, obejmującego obszar 
przeznaczony w niniejszym planie miejscowym pod tereny działalności gospodarczej,  
tj. przemysłu, usług itp., stąd też jej szerokość w liniach rozgraniczających ustalona została  
na 15,0 m. 
 

Ad. 5) 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Jak zostało to wyjaśnione przy rozpatrywaniu uwagi w pkt 4), szerokość w liniach 
rozgraniczających drogi 1KD-l ustalona została na 15,0 m i do tej szerokości drogi, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, dostosowane zostały trójkąty widoczności. 
 

Ad. 6) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
Dopuszczono stosowanie pełnych ogrodzeń o wysokości do 2,0 m z wyłączeniem ogrodzeń  
z prefabrykatów betonowych. 
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Ad. 7) 

Uwaga uwzględniona. 

 

Ad. 8) 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zarówno w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), brak jest przepisów, które ustalałyby 
obowiązek zgodności zgłoszenia lub decyzji o rozbiórce budynku lub obiektu budowlanego  
z ustaleniami planu miejscowego. Oznacza to, że właściwy organ rozpatrując zgłoszenie  
o rozbiórce lub wniosek o rozbiórkę budynku lub obiektu budowlanego, nie bada jego 
zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak ma to 
miejsce w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednocześnie w myśl art. 35 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późn. zm.): tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być 
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym 
planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. 
Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów ustalających zasady rozbiórki budynków  
i obiektów budowlanych, stałoby w sprzeczności z wyżej wymienionymi ustawami i w żaden 
sposób nie wykluczyłoby konieczności tworzenia dokumentacji przy uzyskiwaniu pozwolenia 
na rozbiórkę. 
 

Ad. 9) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W treści uchwały, dla terenów 1Kp, Zpt oraz 3 Kp, ZPt, wprowadzono zapisy ustalające pasy 
zieleni izolacyjnej o szerokości min. 4,0 m od strony terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. 
 

Ad. 10) 

Uwaga uwzględniona. 

 

Ad. 11) 

Uwaga uwzględniona. 
Na terenach 1Kp, Zpt i 3Kp, Zpt wprowadzono zakaz lokalizacji placów zabaw. 
 

2. Pani Maria Bernacka Rheims, 05-500 Siedliska, ul. Sielska 62 

 

TREŚĆ UWAGI: 

1) naruszenie 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.) poprzez 
niezgodność pomiędzy skalą mapy zasadniczej, a skalą rysunku; 

2) maksymalne dostosowanie parametrów projektowanej drogi 1 KD-l do istniejącej  
ul. Topolowej, której to kontynuacją ma być ta droga; 
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3) umniejszenie trójkątów widoczności przy połączeniu z ulicą Sowiniecką i ich 
jednoznaczne opisanie w tekście planu; 

4) wprowadzenie zapisu umożliwiające stosowanie pełnych ogrodzeń o wysokości  
do 2m od strony terenów publicznych typu: parkingi, tereny usług i handlu,  
np. od 1Kp, Zpt jako ochronę przed hałasem, kurzem i śmieciami; 

5) obniżenie wielkości granicznej powierzchni nowych działek budowlanych z 700 m2  

do 500m2; 
6) wprowadzenie zapisu regulującego rozbiórkę budynków i budowli istniejących,  

a kolidujących z zapisami planu, co powinno wykluczyć konieczność tworzenia 
dokumentacji przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na rozbiórkę; 

7) wprowadzenie na rysunku planu, na obszarze 1Kp, Zpt – 6,0 m pasów zieleni 
izolacyjnej od obszarów 1MN oraz MW; 

8) wykluczenie miejsc parkingowych dla samochodów ciężarowych z wyjątkiem 
doraźnej obsługi terenów usługowych; 

9) wprowadzenie jednoznacznego zapisu o lokalizacji w tym obszarze placów zabaw; 
10) wprowadzenie dla jednostki 2U zakazu nadbudowy, rozbudowy, łączenia obiektów 

handlowo-usługowych, tj. wykluczenia możliwości ominięcia wymogów dla obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, tzn. wykluczenia odrębnej 
budowy dwóch obiektów o powierzchni 1500 m2 każdy, a następnie połączenia ich 
łącznikiem lub zadaszeniem i otrzymanie obiektu o powierzchni łącznej 3000m2. 

 
TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA: 
 
Ad. 1) 
Uwaga uwzględniona.  
W wyniku wzajemnego dopasowania skali mapy zasadniczej oraz mapy rysunku, nie 
zmieniły się ustalenia planu, tzn. zmiana proporcji mapy zasadniczej spowodowała taką samą 
zmianę proporcji rysunku. 
 

Ad. 2) 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Droga 1KD-l znajduje się na przedłużeniu osi ulicy Topolowej. Ulica Topolowa jest drogą 
obsługującą tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej i usług. Droga 
1KD-l jest drogą wchodzącą w skład systemu komunikacyjnego, obejmującego obszar 
przeznaczony w niniejszym planie miejscowym pod tereny działalności gospodarczej,  
tj. przemysłu, usług itp., stąd też jej szerokość w liniach rozgraniczających ustalona została  
na 15,0 m. 
 

Ad. 3) 

Uwaga częściowo uwzględniona.  
Jak zostało to wyjaśnione przy rozpatrywaniu uwagi w pkt 2), szerokość w liniach 
rozgraniczających drogi 1KD-l ustalona została na 15,0m i do tej szerokości drogi, w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, dostosowane zostały trójkąty widoczności. 
 

Ad. 4) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 



 

 

5

Dopuszczono stosowanie pełnych ogrodzeń o wysokości do 2,0 m z wyłączeniem ogrodzeń  
z prefabrykatów betonowych. 
 

Ad. 5) 

Uwaga uwzględniona 
 

Ad. 6) 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zarówno w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.), brak jest przepisów, które ustalałyby 
obowiązek zgodności zgłoszenia lub decyzji o rozbiórce budynku lub obiektu budowlanego  
z ustaleniami planu miejscowego. Oznacza to, że właściwy organ rozpatrując zgłoszenie  
o rozbiórce lub wniosek o rozbiórkę budynku lub obiektu budowlanego, nie bada jego 
zgodności z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jak ma to 
miejsce w przypadku uzyskiwania pozwolenia na budowę. Jednocześnie w myśl art. 35 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.): tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą 
być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym 
planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania. 
Wprowadzenie do niniejszej uchwały zapisów ustalających zasady rozbiórki budynków  
i obiektów budowlanych stałoby w sprzeczności z wyżej wymienionymi ustawami i w żaden 
sposób nie wykluczyłoby konieczności tworzenia dokumentacji przy uzyskiwaniu pozwolenia 
na rozbiórkę. 
 

Ad. 7) 

Uwaga częściowo uwzględniona. 
W treści uchwały dla terenów 1Kp, Zpt oraz 3 Kp, ZPt, wprowadzono zapisy ustalające pasy 
zieleni izolacyjnej o szerokości min. 4,0 m od strony terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. 
 

Ad. 8) 

Uwaga uwzględniona. 
 

Ad. 9) 

Uwaga uwzględniona. 
Na terenach 1Kp, Zpt i 3Kp, Zpt wprowadzono zakaz lokalizacji placów zabaw. 
 

Ad. 10) 

Uwaga nieuwzględniona. 
Zgodnie z ustaleniami dla jednostki 2U obszar ten można zabudować tylko budynkiem 
handlowo–usługowym, jednokondygnacyjnym o maksymalnej wysokości 12,0 m  
i o wielkości sprzedaży nie przekraczającej 2000 m2 oraz powierzchni zabudowy nie 
przekraczającej 40% powierzchni terenu. Stąd też wynika, że nie ma konieczności 
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wprowadzania zapisów dotyczących zakazu nadbudowy, skoro ustalona jest tylko jedna 
kondygnacja. Wielkość zabudowy została również ograniczona do 40%. Jednakże celem 
wykluczenia odrębnej budowy dwóch obiektów o powierzchni 1500 m2 każdy, a następnie 
połączenia ich łącznikiem lub zadaszeniem i otrzymania obiektu o powierzchni łącznej  
3000 m2, wprowadza się następujące brzmienie § 19 ust. 3 pkt 1 niniejszej uchwały: 
„przewiduje się lokalizację budynku handlowo–usługowego o łącznej powierzchni 
handlowo–usługowej nie przekraczającej 2000 m2”. 
 

3. Aton Röhr Sp. z o.o., Transport Międzynarodowy – Poznań 
 

TREŚĆ UWAGI: 

1) uwzględnienie w projekcie rysunku planu ustaleń decyzji o warunkach zabudowy  
nr PP.MC.73340-44/04 z dnia 17 marca 2006 r. oraz decyzji nr PP.MC.73340-44/04  
z 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany decyzji o warunkach zabudowy  
nr PP.MC.73340-44/04 z dnia 17 marca 2006 r.; 

2) wprowadzenie dla jednostki 3Zpt zapisów umożliwiających lokalizację ekranów 
akustycznych, w postaci zazielenionego wału ziemnego o wysokości ok. 2,50 m. 

 

TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA: 
 

Ad. 1) 

Uwaga uwzględniona. 

 

Ad. 2) 

Uwaga uwzględniona. 

 

4. Pani Hanna Dublaga, 62-050 Mosina, ul. Sowiniecka 9 

 

TREŚĆ UWAGI: 

1) wprowadzenie innych zasad podziału działek na jednostce 2MN; 
2) wniosek o zamianę, odszkodowanie za część terenu zajętego pod drogę; 
3) ustanowienie pasa zieleni izolacyjnej na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 3Kp, Zpt, od strony terenów zabudowy mieszkaniowej; 
4) zmniejszenie zakola drogi 1KD-l przy terenie 2Mn o 2/3; 
5) nie naliczanie opłaty planistycznej; 
6) nie naliczanie opłaty adiacenckiej; 
7) przeprowadzenie prawidłowości postępowania w związku z wyłożeniem projektu,  

a nie wersji ostatecznej. 
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TREŚĆ ROZSTRZYGNIĘCIA: 
 

Ad. 1) 

Uwaga nieuwzględniona. 
Wrysowane na załączniku graficznym linie podziału mają charakter postulatywny i zgodnie  
z § 11 ust. 3 uchwały, minimalna powierzchnia działki przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną wynosi 500 m2. Z powyższego wynika, że podział działek  
na terenie 2MN może zostać przeprowadzony inaczej niż na rysunku planu,  
o ile powierzchnia działek nie będzie mniejsza od 500 m2. 
 
Ad. 2) 
Kwestia rekompensaty powierzchniowo–wartościowej została szczegółowo uregulowana  
w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn .zm.) i dotyczy sytuacji, gdy plan miejscowy 
jest już uchwalony. Stąd też kwestia ta będzie mogła być przedmiotem rozpatrywania przez 
Gminę dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie planu miejscowego. 
 
Ad. 3) 
Uwaga częściowo uwzględniona. 
W treści uchwały, dla terenów 1Kp, Zpt oraz 3 Kp, ZPt wprowadzono zapisy ustalające pasy 
zieleni izolacyjnej o szerokości min. 4,0 m od strony terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. 
 
Ad. 4) 
Uwaga nieuwzględniona. 
Szerokość w liniach rozgraniczających drogi 1KD-l ustalona została na 15,0 m i do tej 
szerokości drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, dostosowane zostały trójkąty 
widoczności. 
 
Ad. 5)  
Kwestia rekompensaty powierzchniowo–wartościowej oraz ewentualnego naliczania opłaty 
planistycznej została szczegółowo uregulowana w art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)  
i dotyczy sytuacji, gdy plan miejscowy jest już uchwalony. Stąd też kwestia ta będzie mogła 
być przedmiotem rozpatrywania przez Gminę dopiero po uchwaleniu i wejściu w życie planu 
miejscowego.  
 
Ad. 6) 
Zagadnienie naliczania i rozliczania opłaty adiacenckiej uregulowane zostało w ustawie  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  
poz. 2603 z późn.zm.). Tak jak w przypadku opłaty planistycznej, warunkiem naliczenia 
opłaty adiacenckiej jest uchwalenie planu miejscowego. 
 
Ad. 7) 
Uwaga nieuwzględniona. 
Zgodnie z art. 17 pkt 10, pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), zarówno wyłożeniu 
do publicznego wglądu, jak i przedmiotem dyskusji publicznej jest projekt planu 
miejscowego, który w wyniku rozpatrzenia uwag może zostać zmieniony.  


