
Uzasadnienie 
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miasta Mosina, obejmujący  
obszar pomiędzy ul. Gałczyńskiego i torami kolejowymi linii Poznań-Wrocław – opracowany 
został zgodnie z przepisami: 

− ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, 
poz. 74 z późn. zm.), 

− ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 

− rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie  
szczegółowych warunków, jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania 
na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. Nr 197, poz. 1667), 

− rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie  
wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego(Dz. U. Nr 164, poz. 1587).  

 
Prace nad niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rozpoczęto  
po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały nr XIII/101/03 z dnia 17 lipca 2003 r. 
określającej przedmiot i zakres jego ustaleń. 
Autorami  planu są: mgr inż. arch. Błażej Mulczyński – uprawnienia do projektowania  
w planowaniu przestrzennym nr 68/87 i mgr. inż arch. Stefan Wojciechowski. 
 
W dniach od  4 marca do 23 kwietnia 2004 r. projekt przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego udostępniony został do opinii i uzgodnień  
przy uwzględnieniu ustaleń art. 17 ust. 6 i 7  powołanej wyżej ustawy, a w dniach od 4  
do 25 maja 2004 r. wyłożony był w Urzędzie Miejskim w Mosinie do publicznego  
wglądu łącznie z prognozą oddziaływania planu na środowisko. W dniu 24 maja br.  
odbyła się w Urzędzie Miejskim w Mosinie dyskusja publiczna nad przyjętymi  
rozwiązaniami w projekcie tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
W Urzędzie Miejskim w Mosinie zostały złożone uwagi do projektu niniejszego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, które zostały rozpatrzone przez Burmistrza Gminy 
Mosina i częściowo uwzględnione. 
Po uchwaleniu tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uchwała zostanie 
przekazana Wojewodzie Wielkopolskiemu wraz z dokumentacją planistyczną w celu oceny 
zgodności z prawem, a następnie przesłana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Wielkopolskiego. 
 


