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w miejscu

Odpowiadając na zapytanie/wniosek radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 23 maja 2013r.
nr BR.0003.608.2013, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 24 maja 2013r.
Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, że obecnie toczy się postępowanie w trybie
dialogu konkurencyjnego na udzielenie zamówienia publicznego na budowę zintegrowanego
systemu zarządzania Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie (SIT/GIS). W
wyniku realizacji tego zamówienia ma zostać uruchomiona usługa polegająca nie tylko na
zamieszczeniu wykazu obowiązujących planów miejscowych, ale na możliwości sprawdzenia
przez użytkownika za pośrednictwem przeglądarki internetowej przeznaczenie konkretnej
nieruchomości oraz wygenerowania wypisu i wyrysu. Obecnie, w ramach dialogu
konkurencyjnego, toczą się rozmowy z wykonawcami, których celem jest sformułowanie
specytikacji istotnych warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 i pkt 9 (10 przed nowelizacją ustawy, która weszła w życie
dnia 21 października 2011r.- Dz.U. z 2010r. Nr 130, poz. 871) ustawy z dnia 27 marca 2003r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o przystąpieniu do sporządzenia planu
miejscowego jak i o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu, terminie
przeprowadzenia dyskusji publicznej oraz możliwości składania uwag ogłasza się w prasie
miejscowej oraz poprzez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości. W związku z powyższym ogłoszenia o których mowa powyżej publikowane są
we wtorkowym wydaniu Gazety Wyborczej, również w wydaniu internetowym.
Obwieszczenia zamieszczane są na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz
przekazywane są sołtysom oraz przewodniczącym osiedli. W przypadku projektu planu dla
terenów zabudowy techniczno — produkcyjnej i terenów zabudowy mieszkaniowej z usługami
przy ulicy Śremskiej w Mosinie, położonego, biorąc pod uwagę granicę między osiedlami
biegnącą wzdłuż bocznicy kolejowej oraz istniejące granice nieruchomości, na terenie osiedla
nr 5, obwieszczenie o wyłożeniu projektu dla publicznego wglądu doręczone zostało pod
adres przewodniczącego tego osiedla dnia 18 kwietnia 2013r., a wiec na 13 dni przed
wyłożeniem projektu planu do publicznego wglądu. Burmistrz Gminy Mosina nie dysponuje
informacjami dlaczego przewodniczący przedmiotowego osiedla nr 5, mimo otrzymania
obwieszenia w dniu 18 kwietnia 2013r. nie wywiesił go gablocie informacji dla mieszkańców.
Dodatkowo obwieszczenia publikowane są na stronie internetowej Gminy Mosina pod
adresem www.mosina.pl —* BłP —÷ Organy Gminy — Burmistrz — Obwieszczenia
planistyczne —* Plany miejscowe, gdzie również publikowane są projekty planów
wyłożonych do publicznego wglądu. Gazeta Merkuriusz Mosiński, po ostatecznych
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ustaleniach, informację o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu pozyskuje z w/w

strony internetowej Gminy Mosina.
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