
Mosina, dnia 14 września 2021 r. 
BR.0012.9.11.2021 
 

Data przekazania: 14.09.2021 r. 
 
       Pan 
       Przemysław Mieloch  
       Burmistrz Gminy Mosina 
         
        

Uprzejmie informuję, że Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 
13.09.2021 r., przyjęła między innymi następujące wnioski:  

1. Komisja wnioskuje o przełożenie uchwał zmieniających obręby na sesję, którą 
poprzedzi dyskusja Aquanetu z Radą podczas prac komisji Rady Miejskiej. 

2. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, 
Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

3. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, 
Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

4. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, 
Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

5. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 89 i uwagi nr 90 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

6. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 91 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, 
Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

7. Komisja opiniuje pozytywnie zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina stawkę 
procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 

8. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, 
Leśmiana i Śremskiej w Mosinie wraz z przyjętymi wnioskami. 

Jednocześnie informuję, że Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie na swoim posiedzeniu, które odbyło się w dniu 
13.09.2021 r., odrzuciła następujące wnioski: 

1. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie  nieuwzględnienia uwagi nr 2 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

2. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 5 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 



3. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 6 i uwagi nr 7 do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

4. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwag nr 8-76 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

5. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 77 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

6. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwag nr 78-88 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

7. Komisja odrzuciła wniosek w sprawie nieuwzględnienia uwagi nr 92 do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie. 

 
 

Z up. Przewodniczącej 

Rady Miejskiej 

(-) Anita Ćwiklińska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
Pan 
Marcin Ługawiak 
Zastępca Przewodniczącego 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  


