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Gmina Mosina
gmina miejsko-wiejska 

(21 sołectw)

Powierzchnia - 171 km2

Liczba mieszkańców  31.12.2014 -
29 907

użytki rolne 49,2%

lasy 37,5%

tereny osiedlowe 3,7%

wody powierzchniowe 2,5%

Pozostałe tereny 7,1%

84 obowiązujące mpzp

19 mpzp w trakcie sporządzania

śr. miesięcznie 17 WZ

Mapka: Moja Polis – stan na 2012 r.







Partycypacja społeczna
2012-2014 mpzp dla terenów … Powierzch. wyłożenia uwagi

1 26.01.2012 przy Szosie Poznańskiej w Mosinie 1 12 (4 osoby)

2 8.02.2012 części wsi Czapury 28,5 ha 1 4 (2 osoby)

3 29.03.2012 części wsi Pecna 85 ha 1 9 (7 osób)

4 28.06.2012 M-a ul. Strzelecka i Łazienna 4 75 (30 osób)

5 27.09.2012 magistrala wodociąg. Sasinowo, Rogalin, Mieczewo 1 1 (1 osoba)

6 25.10.2012 części wsi Radzewice 365 ha 2 70 (16 osób)

7 30.01.2013 części wsi Drużyna 32 ha 2 18 (4 osoby)

8 29.05.2013 Leszczyńska i Jarzynowej w Mosinie i park „Strzelnica” 16,2 ha 1 brak

9 27.06.2013 Strzelecka i Krasickiego 2,9 ha 1 brak

10 27.06.2013 eksploatacji złoża piasków kwarcowych Sowiniec 16 ha 1 brak

11 26.09.2013 części wsi Krajkowo 1 356 ha 1 17 ( 9 osób)

12 30.10.2013 zabudowy techniczno – produkcyjnej - ul. Śremska 30 ha 2 7 (2 zbior.)

13 30.10.2013 cz. wsi Wiórek 359 ha 4 69 (38)

14 28.11.2013 pd-zach. cz. Wsi Czapury 30 ha 2 29 (ok. 40)

15 27.03.2014 części wsi Krosno 106 ha 3 6 (5)

16 30.06.2014 części wsi Daszewice ( 5 lat) 154 ha 4 84 (52)

1 ? ZABUDOWY USŁUGOWEJ W ZIELENI w Krosinku 28 ha 3 205(ok. 100)



MPZP 

dla terenów zabudowy

usługowej w zieleni

Różne formy partycypacji społ.



Kontrowersyjne 

rozwiązania



http://czasmosiny2.pl/wp-content/uploads/2015/11/bb7b3449ee8e28ee1f49831e7296531c.jpg
http://czasmosiny2.pl/wp-content/uploads/2015/11/bb7b3449ee8e28ee1f49831e7296531c.jpg


Obszar objęty planem to 27,6 ha.

Plan wyznacza tereny: pod zabudowę usługową w zieleni - 87% powierzchni 
planu, tereny zieleni izolacyjnej i wód powierzchniowych - 7,5%, drogi 
wewnętrzne - 5,5%

205 uwag nieuwzględnionych przez burmistrza.

Burmistrz odrzucił uwagi 68 osób, Stowarzyszenia Architektów Polskich -
Oddział w Poznaniu oraz Stowarzyszenia Ochrony Krajobrazu i Tradycyjnego 
Charakteru Puszczykowa i Mosiny (podpisy 28 osób).

Najwięcej uwag dotyczy:
wysokości obiektów (w planie przewidziano wysokość dominanty 45 m na 
powierzchni 1 500 m2 i pozostała zabudowa 12 m) i intensywności zabudowy.

Wiele osób zwraca uwagę, że przyjęte w planie miejscowym 
wysokości przekraczają skalę naszego miasteczka.

.



Konieczny jest udział radnych w dyskusjach publicznych, by lepiej poznać 

wszystkie uwarunkowania i opinie różnych osób, tych zainteresowanych 

rozstrzygnięciami, ale przede wszystkim tych, którzy posiadają większą 

wiedzę z zakresu planowania przestrzennego.



Rada zgodnie 

w  obronie rolnika



Czapury

Plany miejscowe - 1,2,3,4

FH – osiedle bez mpzp, na podst. WZ

obecnie 800 mieszkań,

kolejnych 138 w budowie
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Czapury

Os. Leśne
800 mieszkań

138 w budowie



CZAPURY 

- intensywna zabudowa

na terenie zagrożonym

masowymi ruchami ziemi

zamiast mpzp

budowa osiedla 
na podst. WZ



skarpy,

mury oporowe



Kanalizacja sanitarna 

i deszczowa



drogi



drogi



drogi

Polityka niekoniecznie

przestrzenna 

plany nie tam, 

gdzie jest pilna potrzeba,

lobbowanie inwestorów



Skargi



Skarga

M. Rajkowskiej

dotycząca 

procedury



Dziwna droga

Droga dł. 400 m, szerokość 25 m

Droga jest w Studium,

jest na planie w Czapurach, 

ale nie ma jej na planie w  

sąsiednim Wiórku.





Uporczywe skargi p. T.V.

dot.informowania i projektowania 

dróg wewnętrznych



Skarga

radnej



Słabe strony na przykładzie gminy Mosina

 Niedostateczna informacja o planowaniu przestrzennym na zebraniach 
wiejskich i osiedlowych, nieinformowanie w prasie urzędowej,  skąpa 
informacja w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Brak wieloletniego programu sporządzania mpzp.

 Brak dyskusji o przestrzeni, brak analiz, ekspertyz, wizualizacji, makiet, zdjęć, 
szkiców pozwalających wyobrazić sobie proponowane rozwiązania.

 Polityka niekoniecznie przestrzenna - plany nie tam, gdzie jest pilna 
potrzeba, lobbowanie inwestorów, brak transparentności na etapie wnioski 
– uchwała o przystąpieniu do sporządzania wniosków.

 Rozstrzygnięcia skutkujące problemami społecznymi i finansowymi.

 Brak dostatecznych kompetencji urzędników, szczególnie w zakresie 
komunikacji z mieszkańcami. Słabe przygotowanie dyskusji publicznej. 

 Nieznajomość problematyki przez radnych, brak udziału w dyskusjach 
publicznych, ograniczenie do komisji i sesji.

 Brak świadomości mieszkańców, brak edukacji w zakresie planowania 
przestrzennego.



Skutki błędów w procedurze 

planistycznej

 Skargi mieszkańców na burmistrza i urzędników.

Wzywanie do usunięcia naruszenia interesu 

prawnego i zaskarżanie planów.

 Utrata zaufania do burmistrza, urzędników i rady 

powodujące wzrost komplikacji  przy uchwalaniu 

kolejnych planów.



Zmiany w ostatnim czasie 

 Zmiana sposobu informowania w piśmie urzędowym.

 Próba  dialogu burmistrza  z mieszkańcami.

 Większa aktywność mieszkańców – udział w dyskusji i duża ilość 

składanych uwag do planu

 Większa aktywność radnych.

 Włączanie się stowarzyszeń i organizacji poprzez składanie 

wniosków i uwag do planu. 

 Zatrudnianie prawników, którzy wnoszą uwagi w imieniu 

właścicieli nieruchomości/mieszkańców.

 Angażowanie się ludzi  nie mających nieruchomości na terenie 

objętym planem, ale zainteresowanych ładem przestrzennym.



Małgorzata Kaptur

Dziękuję za uwagę


