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Odpoy iadając na Pana zapytania dotyczące terenu po byłej kruszarni gruzu

stanowląceez) działkę o nr C\\ id. 280/7 obr. Mosina bedącą wiasnością Gminy Mosina

in torniuj :

Ad. I . leren dawnej kruszarni gruzu tj. dzialki o nr ewid. 280/7 obr. Mosina nie jest

obęt żadnm obowi ązu ąeni ni iej sco\y ni planem zagospodarowania przestrzennego.

Studi oni uwarunkow ań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina,

przyjete uchwalą nr [.yl/3 86/l O Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 201 Or.,

które wyznaczona kierunek zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki jest

dostępne na stronie internetowel hip.rnosina.p. -— prawo —> uchwały rady — kadencja

2006—2010 — I VI Sesja Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010r. — uchwała nr

LyI/386/1 O Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 201 Or.

Ad.2. Gmina Mosi na prowadzi szeroko poj ęią kampanię promującą tereny

inwestycyjne: gazety zasięgu lokalnego. powiatowego i ogólnopolskiego, portale branżowe,

strona PLP4hŁi2i

Jeżeli działka wystawiona na sprzedaż posiada konkretne przeznaczenie w MPZP, to jest

promowana pod jego lKątelii a olert\ poza standardowymi ogłoszeniami spełniającymi

wymogi Rozporzadzenia Rady Ministró\\ z dnia 14 \\rzesnia 2004r. w sprawie sposobu i
trybu przeprowadzania przetargów oraz, rokowań na zb\:cie nieruchomości (tj. Dz.U. z

2004r.. r 207. poz. 2108 z późn. zm.) są roz.sylane są również do firm działąjących w danej

branży. W przypadku terenu po byłej kruszarni gruzu. Gmina Mosina zacznie przygotowywać

otertę reklamową po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy precyzującej przeznaczenie

tego terenu.



i\d.3. )zialka nr ewid. 280/7 obr. Mosina została ujęta w W\ Kazie mienia

koI]unalneeo plano\\ ano do sprzedaży \\ proiektowanym roku budżetowym 20

stanowiącym zalacznik do budżetu Gmln\ Mosina na 201 3r. z planowanym przeznaczeniem

zahUdo\ya mieszkaniowa \\ elorodzi ona.

Gmina rozpocznie procedurc przygoto\\ \\\ ania nieruchomosci do zb cia w drodze

przetargowej po uzyskan in ostatecznej dccyy.j O \\ aronkach zabudowy na przedmiotowy

teren i ostatecznej decy.j I w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

regulującej zjazd z drogi \\:ojc\\ ćdzkicj I poszei-zająccj drogę dojazdową.

Ad.4. Operat szacunko\.\y dla przedmiotowego ternu zostanie sporządzony po

uzyskani ii ww. decyzji i po pry.epro\yad/.eni li C\\ entual nych podziałów geodezyj nych.
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