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Odpowiadając na wniosek radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 11 grudnia 2013r. nr

BR.0003.7l6.2013, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 12 grudnia 2013r. oraz

wniosek z dnia 11 grudnia 2013r. nr BR.0003.717.2013, który wpłynął do Urzędu Miejskiego w

Mosinie dnia 12 grudnia 2013r. Burmistrz Gminy Mosina wyjaśnia co następuje.

Przede wszystkim należy zauważyć, iż w świetle art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r.

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn.zm.) co najmiliej

raz w ciągu kadencji wójt, burmistrz, prezydent miasta przekazuje radzie gminy wyniki analiz zmian

w zagospodarowaniu przestrzennym gminy celem podjęcia przez radę gminy uchwały dotyczącej

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W kontekście powyższego Rada Miejska w

Mosinie uchwałą nr IX/5 l/1 I z dnia 30 marca 201 lr. podjęła uchwałę w sprawie aktualności Studium

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina oraz miejscowych

planów zagospodarowania przestrzennego. Innymi słowy dopełniony został wymóg określony w

przywołanym przepisie. W tym miejscu należy zauważyć, iż w Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, przyjętym uchwałą nr LV11386/l0 Rady Miejskiej

w Mosinie z dnia 25 lutego 2010r., w rozdziale 8 i 9 części pt. „Kierunki” zawarta jest polityka Gminy

Mosina, również poprzez odniesienie do konkretnych obszarów wyznaczonych na załączniku

graficznym, w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Odnosząc się natomiast do kwestii zamieszczenia planów miejscowych na stronach

internetowych Gminy Mosina, w tym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, Burmistrz Gminy

Mosina uprzejmie informuje, że cały czas prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego na budowę zintegrowanego systemu zarządzania

Gminą Mosina w oparciu o system informacji o terenie GIS/SIT, którego jednym z podstawowych

założeń jest udostępnienie jak największej liczby informacji planistycznych za pośrednictwem

Internetu.
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