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Rada Miejska w MosIflIe

W ł dnia 2lQZ.2OĄLl „..r. Sz.P.
P. Waldemar Wahgorski

Nr spraWY Przewodniczący Rady Miejskiej
w Mosinie
w miejscu

Nawiązując do pisma radnej Małgorzaty Twardowskiej z dnia 13 lutego 2014r. nr
BR.0003.722.2013, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Mosinie dnia 14 lutego 2014r.
Burmistrz Gminy Mosina wyj aśnia co następuje.

Przede wszystkim należy zauważyć, że nadanie nazwy ulicy następuje najwcześniej po
przeprowadzeniu na podstawie decyzji o warunkach zabudowy, planu miejscowego albo
innych obowiązujących przepisów, podziału nieruchomości i wydzieleniu danej drogi.
Oznacza to, że w momencie nadawania nazwy ulicy tj. nadawania nazwy określonej działce
ewidencyjnej, jej numer ewidencyjny jest inny od numeru ewidencyjnego działki z jakiej
powstała (została wydzielona). Z tych względów, zweryfikowanie, w oparciu o jaką decyzję
zatwierdzającą podział nieruchomości oraz decyzję o warunkach zabudowy została
usytuowana i wydzielona ulica Morelowa w Czapurach wymaga przeprowadzenia
dodatkowego postępowania wyjaśniającego. W tym miejscu wymaga zaznaczenia, iż nawet

ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198
z późn.zm.) ustala, iż dostęp do informacji publicznej dotyczy informacji już istniejącej, a
wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie może inicjować jakiegokolwiek
dodatkowego postępowania wyjaśniającego. Burmistrz Gminy Mosina wyj aśnia dodatkowo,
iż w odpowiedzi z dnia 14 stycznia 2014r. nr PP.67271.2.2014.MS radna została
poinformowana, iż miejsca postojowe na terenie osiedla realizowanego przez Family House
Sp. z o.o. w Czapurach ustalane są zgodnie ze standardami przyjętymi w tym zakresie na
terenie Gminy, a w piśmie z dnia 27 stycznia 2014r. nr PP.67271.2.2014.MS radna została
poinformowana szczegółowo, jakie standardy w zakresie wyznaczania miejsc postojowych
obowiązują na terenie Gminy Mosina.
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