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Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytai radnej Małgorzaty Kaptur

w sprawie decyzji WZ dla działek 127/36, 127/38 i 127/42 obręb geodezyjny Czapury.
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1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji dot. decyzji WZ dla działek 127/36, 127/38 127/42

obręb geodezyjny Czapury.

1. Dlaczego dla tak dużej inwestycji (ok. 1,4 ha ponad 100 mieszkań) nie opracowano

mpzp? (Aktualnie opracowywany jest plan dla wsi Czapury, mimo że tamte tereny są
w większości zurbanizowane).

2. Kiedy została wydana decyzja WZ dla osiedla Leśnego y?

3. Dlaczego, mimo że w sąsiedztwie jest budownictwo jednorodzinne, wydano decyzję na

zabudowę szeregową?

4. Jaki procent powierzchni na tym osiedlu jest przeznaczony pod zabudowę?

5. Jaka była liczba stron postępowania w procedurze wydawania decyzji? Czy strony

postępowania wniosły uwagi?

6. Dlaczego nie został uznany za stronę i nie był informowany o decyzji właściciel

sąsiedniej działki 125/3 obręb Czapury?

7. Jaki był cel wydzielenia działki 127/35 o szerokości 3 m i długości 160 (w węższej

części) - czy wydzielono ją dlatego, by pominąć w procedurze właściciela działki

125/3? Dlaczego burmistrz zatwierdził taki podział?

8. Czy dla działek 127/36, 127/38 i 127/42 był obowiązek sporządzenia decyzji

środowiskowej?

9. Dlaczego zezwolono na budowę tak dużego osiedla bez kanalizacji w czasie, gdy

blokuje się inne mniejsze inwestycje z tego powodu?

10. Gdzie będzie odprowadzana woda deszczowa z osiedla, które jest wyniesione ponad

poziom doliny Głuszynki, by uniknąć zalewania działki 125/3?

ii. Jaka jest szerokość dróg wewnętrznych na tym osiedlu?

12. Ile przewidziano miejsc parkingowych na 1 mieszkanie?
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