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1
PP.6721.12.2020 

(PP.MS.7322-8/09)
L/354/09 2009-10-29

MPZP dla terenów przy jeziorze Dymaczewskim w Dymaczewie Nowym, usytuowanych pomiędzy drogą 
wojewódzką nr 431 Stęszew–Mosina–Kórnik (zachodnią granicą działki o nr ewid. 84 obręb Dymaczewo Nowe), 
wschodnią granicą działek o nr ewid. 60 i 59 obręb Dymaczewo Nowe, południową granicą działki o nr ewid. 58 
obręb Dymaczewo Nowe, zachodnią granicą jeziora Dymaczewskiego (działki o nr ewid. 318 obręb Dymaczewo 

Nowe) i północnymi granicami działek o nr ewid. 316, 9, 10, 18 obręb Dymaczewo Nowe

prace zawieszone

2 PP.6721.4.2019 XVI/91/11 2011-09-02
MPZP dla terenów zabudowy usługowej w zieleni w Krosinku, ograniczonych od północnego zachodu Kanałem 

Mosińskim oraz od północy ulicą Lipową w Krosinku
przygotowanie planu do wyłożenia do publicznego wglądu

3 PP.6721.13.2011 XVI/94/11 2011-09-02 MPZP dla terenów wsi Rogalin w granicach obrębu ewidencyjnego wsi prace zawieszone

4 PP.6721.14.2011 XVII/103/11 2011-09-29
MPZP dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina, łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga wojewódzka nr 

431) z ulicą Powstańców Wielkopolskich w Nowinkach–Drużynie (droga powiatowa nr 2465P) z przeprawą 
mostową przez Kanał Mosiński – etap I

uzyskiwanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych 
na cele nieleśne

5
PP.6721.3.2019 

(PP.6721.3.2014)
LIX/420/14 2014-04-29

MPZP dla południowo–zachodnich terenów wsi Krajkowo, usytuowanych pomiędzy drogami tj. działkami o nr 
ewid. 173/2, 189/1, 295 obręb Krajkowo, granicą administracyjną Gminy oraz granicą administracyjną wsi

prace zawieszone - możliwe wznowienie po uchwaleniu 
nowego Studium

6 PP.6721.4.2014 LIX/419/14 2014-04-29
MPZP dla północno–zachodnich terenów wsi Czapury, usytuowanych pomiędzy ciekiem Głuszynka i rzeką Wartą, 

granicą administracyjną Gminy oraz ulicą Poznańską
prace zawieszone

7
PP.6721.1.2020 

(PP.6721.12.2015)
XX/132/15 2015-10-29 MPZP dla terenów wsi Żabinko w granicach obrębu ewidencyjnego wsi oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki

sporządzenia projektu planu/ponowienie opiniowanie i 
uzgodnienia

8.2 PP.6721.13.2015 XX/133/15 2015-10-29 MPZP dla terenów części miasta Mosina i części wsi Sowiniec - etap 2 prace zawieszone
8.3 PP.6721.13.2015 XX/133/15 2015-10-29 MPZP dla terenów części miasta Mosina i części wsi Sowiniec - etap 3 przedłożenie do uchwalenia

9.2 PP.6721.13.2016
XX/134/15

(XVI/114/19)
2015-10-29

(2019-10-09)

MPZP dla terenów części wsi Krosinko i terenów części miasta Mosina, usytuowanych pomiędzy drogą 
wojewódzką nr 431 Kórnik–Mosina–Stęszew tj. ulicą Wiejską w Krosinku oraz ulicą M. Konopnickiej w Mosinie 

wraz z tą drogą, a Kanałem Mosińskim - etap 2

przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do 
publicznego wglądu

10 PP.6721.15.2015 XX/135/15 2015-10-29
MPZP dla południowych terenów wsi Bolesławiec oraz zachodnich terenów wsi Borkowice, usytuowanych na 

południe od Kanału Mosińskiego wraz z Kanałem Mosińskim
prace zawieszone - możliwe wznowienie po uchwaleniu 

nowego Studium

11 PP.6721.11.2020 XXXVIII/371/16 2016-10-27 MPZP dla zachodnich i północnych terenów wsi Pecna
prace zawieszone - możliwe wznowienie po uchwaleniu 

nowego Studium
12 PP.6721.10.2020 LXII/727/18 2018-01-25 MPZP dla terenów przy jeziorze Budzyńskim w Mosinie uzgodnienie/opiniowanie planu

13.1
PP.6721.7.2020

(PP.6721.3.2017)

LXII/728/18
(VII/33/19;
XX/141/19;
LX/506/22)

2018-01-25
(2019-03-28;
2019-12-12;
2022-01-27)

MPZP dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część I "północna"
przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do 

publicznego wglądu

13.2
PP.6721.7.2020

(PP.6721.3.2017)

LXII/728/18
(VII/33/19;
XX/141/19;
LX/506/22)

2018-01-25
(2019-03-28;
2019-12-12;
2022-01-27)

MPZP dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie - część II "południowa"
przygotowywanie projektu planu do wyłożenia do 

publicznego wglądu

14
PP.6721.6.2019 

(PP.6721.1.2018)
LXXI/864/18 2018-06-27 MPZP dla działek o nr ewid. 109/1, 110, 74 obreb Sowiniec uzgodnienie/opiniowanie planu

15 PP.6721.8.2019 VIII/51/19 2019-04-25 MPZP dla terenu części wsi Sowinki i Baranowo, w zakolu rzeki Warty uzgodnienie/opiniowanie planu

16 PP.6721.3.2020 X/69/19 2019-05-30 MPZP dla działek o nr ewid. 383 i 66, obręb Mieczewo
prace zawieszone - możliwe wznowienie po uchwaleniu 

nowego Studium

17 PP.6721.5.2020 XXVII/189/20 2020-04-29 MPZP obejmujący część wsi Czapury
przygotowywanie do sporządzania projektu planu 

miejscowego, w tym wyboru wykonawcy
18 PP.6721.2.2021 XLIV/370/21 2021-04-29 MPZP pn. "Dolina Kopla" obejmująCcy część wsi Babki, Czapury i Daszewice przygotowywanie projektu planu
19 PP.6721.3.2021 XLVI/408/21 2021-06-24 MPZP pn. "Daszewice - rejon ul. Kasztanowej", obejmujący część wsi Daszewice przygotowywanie projektu planu
20 PP.6721.4.2021 XLIX/421/21 2021-08-12 MPZP dla północnej części wsi Rogalin przygotowywanie projektu planu
21 PP.6721.3.2022 LXII/517/22 2022-02-24 MPZP obejmujący część miasta Mosina w rejonie parku Budzyń przygotowywanie projektu planu
22 PP.6721.1.2022 LXIII/527/22 2022-03-29 MPZP pn. Krosinko - ul. Malinowa 9", obejmujący część wsi Krosinko przygotowywanie projektu planu
23 PP.6721.2.2022 LXIII/528/22 2022-03-29 MPZP pn. "Mosina - ul. Strzelecka 70-78" obejmujący część miasta Mosina przygotowywanie projektu planu
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24 PP.6721.4.2022 LXVIII/569/22 2022-06-23 MPZP obejmujący część wsi Drużyna i część wsi Borkowice
przygotowywanie do sporządzania projektu planu 

miejscowego, w tym wyboru wykonawcy

PP.6720.1.2019.MS
(PP.6720.4.2013.MS)

XL/272/13 2013-02-27
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Mosina

rozpatrywanie uwag, złożonych w trakcie wyłożenia projektu 
planu do publicznego wglądu oraz wprowadzanie zmian do 
projektu planu miejscowego wynikających z rozpatrzenia 

uwag


