
 

 
PP.6721.9.2020.SK     Mosina, 8 marca 2021 r. 

 
 

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E 
 

o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały NR LXIX/795/18 z dnia 29 
maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej "zasady               

i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych                      
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe 

oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. 
 

  
Na podstawie art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.                     

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. 
zm) informuję  o podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie Uchwały NR LXIX/795/18             
z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej 
"zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych                
i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz 
rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”. 

Z przywołaną uchwałą oraz jej załącznikiem można zapoznać się na 
spotkaniu informacyjnym w dniu 10 marca 2021 r. o godzinie 18:00, na platformie 
ZOOM, a także na stronie: www.mosina.pl w zakładce „zmieniamykrajobraz”. 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej uchwały. 
Wnioski należy składać na piśmie do Burmistrza Gminy Mosina na adres: Urząd 
Miejski w Mosinie, 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 1 w terminie od dnia 17 
marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r lub drogą mailową na adres 
zmieniamykrajobraz@mosina.pl.  
 Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, 
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. 
 
 
  

z up. Burmistrza 
Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
 
 
 
 
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza 
Gminy Mosina z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. 
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, ciążącego na 
Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO), w związku z Ustawą o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym oraz 
Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 roku Więcej informacji na temat 
przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz opis przysługujących Panu/Pani praw z 
tego tytułu, są dostępne na stronie internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie Administratora. 

 


