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B mistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnej Małgorzaty Kaptur

w sprawie informowania mieszkańców o MPZP.
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ZAPYTANIE/WNIOSEK RADNEGO

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji na temat informowania mieszkańców o MPZP.

W październiku 2011 r. zwróciłam się z wnioskiem o udostępnienie na BlP — ie miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego. Do dnia dzisiejszego nic się w tym względzie nie
zmieniło.
Otrzymałam wyjaśnienie, że istnieje około 100 obowiązujących planów sporządzonych w
różnych technikach i zamieszczenie ich wszystkich wymaga specjalnego opracowania.
Poinformowano mnie, że jest przygotowywane zamówienie publiczne w tym zakresie.

1. Czy ktoś wykonuje to zadanie, czy od zamiaru odstąpiono?

2. Dlaczego w okresie oczekiwania na kompleksowe rozwiązanie tego problemu nie
zamieszcza się przynajmniej wykazu/mapy terenów, na których obowiązują już plany,
oraz informacji na temat planów w opracowaniu oraz na bieżąco nie zamieszcza się
uchwalanych mpzp, mimo że są one już w formie elektronicznej i nie wymaga to
żadnych dodatkowych nakładów? Rada uchwaliła w czasie trwania obecnej kadencji
m.in. mpzp dla części wsi Pecnej, Czapur, Radzewic, Drużyny, dla terenów przy Szosie
Poznańskiej dla terenów przy Strzeleckiej i Łaziennej, dla przebiegu obwodnicy
wschodniej.

3. Dlaczego nie stosuje się konsekwentnie w odniesieniu do wszystkich planów takich
samych zasad informowania mieszkańców o wyłożeniu planu i możliwości składania
wniosków i udziału w dyskusji publicznej?

• MERKURIUSZ poinformował o wyłożeniu projektu rnpzp dla Wiórka, Czapur,
Daszewic, ale przemilczał plau dla terenów przy Sremskiej i Strzelnicy. W
przypadku Sremskiej obwieszczenie pojawiło się 16 kwietnia, a dyskusja była
20 maja. Pod koniec kwietnia wyszedł drukiem Merkuriusz i była możliwość
zamieszczenia takiej informacji.

• Dlaczego nie informuje się mieszkańców poprzez wywieszenie obwieszczeń w
gablotach osiedlowych? Plan dla terenów przy ul. Sremskiej dotyczy osiedla nr
4 i 5. Na żadnym z nich nie umieszczono w gablocie informacji dla
mieszkańców. Dlaczego?

Zaobserwowane sytuacje świadczą, że w Urzędzie nie przestrzega się arL 17 pkt 10 w
powiązaniu z pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, gdzie jest mowa o tym, że oglasza się w prasie miejscowej oraz
przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej
miejscowości.

Z uwagi na powyższe wnoszę o zgodne z prawem informowanie mieszkańców w
zakresie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Jako wzór może tu posłużyć gmina Tamowo Podgórne, Dopiewo, Stęszew lub gmina
Swarzędz — załącznik — str. 2
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Burmistrz Stęszewa
Przewodniczący Rady

studium oraz obowiązujące Miejscowe Plany
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Projekty uchwał
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Podatki i opłaty
Strategia rozwoju
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Udostępnianie informacji
publicznej
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2010
Wybory samorządowe
2010
Wybory do Sejmu
Senatu RP 2011
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Organizacje pożytku
publicznego

- Pomoc publiczna
Budżet
Informacja z wykonania 7.
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Wykaz obowiązujących planów miejscowych zagospodarowania
przestrzennego dla terenu gminy i miasta Swarzędz.

Obręb: B0GLJIN

• Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wsi Bogucin, rejcn ul.
Wrzosowej cbejmującej działki pcłcżcne W rejcnie ulic Wiśniowa-Kolejowa i
oznaczone numerami geod. 234/S do 234/22 i 201/3 do 201/5.

Uchwała Nr XVII/182/2000 z dnia 15.02.2002 r. (Dz.u. Woj. wieik. Nr 36
poz. 418 z dnia 29.05.2000 r.)

O Mapka
• Zmiany miejscowego planu ogólnego zsgoepodarowania przestrzennego gminy

Swarzędz obejmującej część działki położonej w Bogucinie w rejonie ul. Wiśniowej
oznaczonej numerem geodezyjnym 234/25 — pow. zmiany 0,60 ha (zmiana
przeznaczenia z terenów zieleni na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
Działki po podziale nr geod. 234/27 do 234/35

Uchwała Nr XJO(/371/2001 z dnia 28 lutego 2001 r. (Dz.U. Nr 21 poz. 308 z
Piany miejscowe beźace dnia 16.03.2001 r.)

Piany miejscowe w opracowaniu
O Mapka

Miasto i Gmina Stęszew www.stew.pl

zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

ip. Nr uchwały z dnia Tytuł
pobrania

Studium Uwarunkowań i Kierunków -Treec

XX/177/2012 26/og/2o12 Zagospodarowania Przestrzennego gminy ZakStęszew
mapka

Zmiana miejscowego planu ogólnego
-Tekst1. XXII/14B/g5 24!og/lgg6 zagospodarowania przestrzennego gminy UStęszew w rejonie wsi Strykowo
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-Tekst
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I mpzp terenów mieszkaniowych Stęszew Uchwały2. XX ° / °

u. Trzebawska i Mosińeka -Załacznik
mapka

XXX/197/97 mpzp w Stęszewie rejonu ulic Poznańskiej,
Ucwa z

zmiana miejecowego planu ogólnego
4. XXXyI/225/98 20/03/1598 zagoepodarowania przestrzennego gminy ZłankStęszee

mapka

zmiana miejscowego planu ogólnego
! 5. XXXyI/226/98 20/03/1958 zagospodarowania przestrzennego miasta Uchwały z

Stęezew „mapkami

6. IX/B 1/9 15/09/1995 mpzp terenów zabudowy mieszkaniowej
UąZ

: zmiana miejscowego planu ogólnego ęjęt
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• Zmiany miejscowego planu ogólnego zagoepoderowania przestrzennego gminy
Swarzędz obejmujący teren poiożony w Bogucinie, przy ul. Gnieżnieńekiej działki nr
230/51, 230/52, 230/53 zmiana przeznaczenia z zalesienia na tereny aktywizacji
goepodarozej (pow. zmiany 1,4275 ha)


