
 

 
Uzasadnienie 

 
 

Uchwałą nr IX/47/15 z dnia 26 marca 2015 r. Rada Miejska w Mosinie przystąpiła 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 
usytuowanych przy ul. Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku 
gminnego „Strzelnica” oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym uzasadnienie winno zawierać: 

1) sposób realizacji wymogów wynikających z art. 1 ust. 2-4 w/w ustawy; 

2) zgodność z wynikami analizy, o której mowa w art. 32 ust. 1 w/w ustawy, wraz z 
datą uchwały rady gminy, o której mowa w art. 32 ust. 2; 

3) wpływ na finanse publiczne, w  tym budżet gminy. 

Stąd też odnosząc się do w/w aspektów należy stwierdzić. 

Obszar objęty planem miejscowym obejmuje powierzchnię ok. 17,5 ha. W 
obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Mosina (uchwała Nr LVI/386/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 lutego 2010 r.) 
obszar proponowany do objęcia miejscowym planem obejmuje następujące tereny: 

 tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku studium symbolem  A3_U2; 

 tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku studium symbolem  A3_ZU; 

 tereny zabudowy mieszkaniowej, oznaczone na rysunku studium symbolem  A3_M1. 
 
Ponadto, przedmiotowy obszar jest objęty następującymi obowiązującymi planami 
miejscowymi: 

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu usług przy ul. 
Leszczyńskiej w Mosinie – Uchwała nr XLIX/336/09 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 
września 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. nr 209, poz. 3592)  

 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Leszczyńskiej i 
Jarzynowej w Mosinie oraz terenu parku gminnego „Strzelnica” – Uchwała nr 
XLV/297/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 maja 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. poz. 
4805) 

Zakres zmian w stosunku do ww. planów miejscowych dotyczy sprecyzowania lokalizacji 
budynków użyteczności publicznej, ustalenie zasad zagospodarowania terenu parku 
gminnego „Strzelnica“, a także ustalenie parametrów i wskaźników oraz zasad zabudowy i 
zagospodarowania niektórych terenów. 
 
Obszar objęty planem miejscowym nie narusza ustaleń obowiązującego studium i 
obejmuje: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone 
na rysunku symbolami : 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U; 

3) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku symbolami 1U, 2U; 
4) teren zabudowy usługowej i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem 

U/ZP; 
5) teren zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku symbolem ZP; 
6) teren drogi publicznej klasy głównej, oznaczony na rysunku symbolem KDG; 
7) teren drogi publicznej klasy lokalnej, oznaczony na rysunku symbolem KDL; 



 

8) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku symbolami 
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD; 

9) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na rysunku symbolami 1KDW, 2KDW, 
3KDW; 

10) tereny publicznych dróg pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku symbolami 
1KDX, 2KDX, 3KDX. 

 
Plan miejscowy obejmuje tereny różnorodnie zagospodarowane – fragment osiedla 

mieszkaniowego, park gminny „Strzelnica” oraz teren niezabudowany dotąd, choć 
przeznaczony już w obowiązującym planie pod funkcje usługowe. Celem planu jest m.in. 
umożliwienie lokalizacji ośrodka sportowego z basenem pływackim oraz z towarzyszącą 
strzelnicą gminną. W ramach sporządzonego projektu planu miejscowego uregulowano 
parametry istniejących dróg w zgodzie z podziałami geodezyjnymi oraz związanych z 
ciągłością pasa drogowego drogi zbiorczej (ul. Leszczyńskiej).  

Uwzględniono wymagania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki i architektury 
w odniesieniu do obszaru objętego miejscowym planem poprzez poszanowanie istniejącej 
zabudowy. Zapisy planu pozwalają na podkreślenie walorów krajobrazowych terenu, 
uwzględniając wymogi ochrony środowiska oraz ochrony krajobrazu kulturowego w 
szczególności poprzez ustalenie zasad zagospodarowania parku gminnego „Strzelnica”.  

Plan miejscowy utrzymuje obecne zainwestowanie obszaru osiedla z drobnymi 
korektami parametrów zabudowy, zapobiegając tym samym rozpraszaniu się zabudowy i 
ponoszeniu kosztów z tym związanych.  

Obszar planu położony jest przy drodze publicznej (droga powiatowa) z dostępem 
do transportu publicznego. Same ustalenia planu generują zwiększenia 
transportochłonności układu przestrzennego z uwagi na planowaną funkcję sportowo-
rekreacyjną, której do tej pory brak na terenie gminy. Wybór lokalizacji tego 
przedsięwzięcia podyktowany był również dogodnymi warunkami komunikacyjnymi – 
istniejący układ dróg jest wystarczający dla spełnienia potrzeb związanych z 
funkcjonowaniem basenu.  

Na obszarze planu przewidziane jest prowadzenie infrastruktury technicznej, 
jednakże będzie ona służyć terenom zurbanizowanym. W ten sposób zrealizowane 
zostały potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury technicznej przy uwzględnieniu 
przebiegu istniejących sieci uzbrojenia terenu oraz określeniu zasad ich modernizacji, 
przebudowy i rozbudowy. 

Z prognozy oddziaływania na środowisko wynika, że realizacja ustaleń planu nie 
doprowadzi do zmian hydrogeologicznych na terenie planu i na terenach sąsiednich, nie 
spowoduje znaczących i niekorzystnych zmian w szacie roślinnej i pokrywie glebowej, 
ponieważ w dużej mierze projekt adaptuje istniejące zagospodarowanie. Ingerencja w 
tereny zielone odbędzie się z maksymalnym możliwym poszanowaniem istniejącego 
drzewostanu   

Na przedmiotowym obszarze nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków i 
gminnej ewidencji zabytków, stąd też plan miejscowy nie zawiera ustaleń dotyczących 
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury współczesnej. 

Potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa uwzględniono poprzez 
uzgodnienie projektu planu miejscowego z właściwym organami zajmującymi się 
obronnością i bezpieczeństwem państwa. 

Wymóg udziału społeczeństwa zrealizowano poprzez ogłoszenie o możliwości 
składania wniosków do planu, wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, 
przeprowadzeniu dyskusji publicznej oraz możliwości składania uwag.  

 Przy sporządzaniu planu miejscowego wzięto pod uwagę potrzeby interesu 
publicznego oraz interesu prywatnego. Utrzymując i wzbogacając istniejące i planowane 
funkcje terenu stworzono warunki do realizacji zamierzeń gminy jak i ograniczono obszar 



 

zabudowy mieszkaniowej do obecnie zajmowanych terenów. W toku sporządzania planu 
miejscowego przeanalizowano wnioski organów i instytucji oraz ich opinie i uzgodnienia 
będą podlegały analizie. Burmistrz Gminy Mosina zapewni udział społeczeństwa w 
procedurze planistycznej poprzez wyłożenie projektu planu do publicznego wglądu oraz 
dyskusję publiczną nad jego rozwiązaniami. Analizie będą podlegały również ew. złożone 
uwagi. 

 W „Ocenie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego”, przyjętej uchwałą nr IX/51/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 
2011 r. zapisano, że obowiązujące na terenie Gminy Mosina plany miejscowe należy 
uznać za aktualne. Sporządzenia planu miejscowego nie wynikało z w/w Oceny. 

 Plan miejscowy nie zmienia dotychczasowych funkcji. Oznacza to, że wpływy z 
podatków od nieruchomości utrzymają się na dotychczasowym poziomie. Dochody Gminy 
mogą ewentualnie wynikać ze sprzedaży terenów gminnych, wpływu z opłaty 
adiacenckiej, wpływu z podatku od czynności cywilno prawnych. Wydatki związane mogą 
być przede wszystkim z regulacją dróg gminnych oraz modernizacją, rozbudową 
infrastruktury technicznej. 

 Wobec dopełnienia przewidzianej ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym procedury, przedłożono Radzie Miejskiej w Mosinie 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów usytuowanych przy ul. 
Leszczyńskiej, Jarzynowej i Strzeleckiej w Mosinie, terenu parku gminnego „Strzelnica” 
oraz terenu usług na działce o nr ewid. 1829/3, obręb Mosina. 

 W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 


