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Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.)	oraz	art.	
20	ust.	1	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	plano-
waniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	Nr	
80,	poz.	717	z	pópn.	zm.)	Rada	Miejska	w	Mosinie	
uchwala,	co	następuje:

RozdziaE	I
Przepisy ogólne

§1.1.	 Po	 stwierdzeniu	 zgodno[ci	 ze	 ｧStudium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	miasta	i	gminy	Mosinaｦ,	zatwierdzonym	
uchwaEą	Nr	XLVIII/365/98	Rady	Miejskiej	w	Mosinie	
z	dnia	9	czerwca	1998	r.,	uchwala	się	miejscowy	
plan	 zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 terenu	
usEug	przy	ul.	LeszczyGskiej	w	Mosinie,	zwany	dalej	
planem.

2.	Plan	obejmuje	obszar,	którego	granice	okre[lo-
no	na	rysunku	planu.

3.	Integralną	czę[ć	uchwaEy	stanowią:
1)	rysunek	planu,	zatytuEowany	ｧMiejscowy	plan	

zagospodarowania	 przestrzennego	 dla	 terenu	
usEug	przy	ul.	LeszczyGskiej	w	Mosinieｦ,	opra-
cowany	w	skali	1:1000,	stanowiący	zaEącznik	
nr	1;

2)	rozstrzygnięcie	Rady	Miejskiej	w	Mosinie	o	spo-
sobie	rozpatrzenia	uwag	wniesionych	do	wyEo-
ronego	do	publicznego	wglądu	projektu	planu,	
stanowiące	zaEącznik	nr	2;

3)	 rozstrzygnięcie	 Rady	 Miejskiej	 w	 Mosinie	 o	
sposobie	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infra-
struktury	 technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	
wEasnych	gminy	oraz	o	zasadach	 ich	finanso-
wania,	stanowiące	zaEącznik	nr	3.

§2.	Ilekroć	w	uchwale	jest	mowa	o:
1)	dachu	pEaskim	｠	nalery	przez	to	rozumieć	dach	

o	 spadku	 do	 10º	 ze	 [cianami	 attykowymi	 ze	
wszystkich	 stron	 budynku,	 wyprowadzonymi	
ponad	najwyrszy	punkt	poEaci	dachu;

2)	elementach	systemu	informacji	miejskiej	｠	nale-
ry	przez	to	rozumieć	system	tablic	informacyj-
nych,	w	tym	tablicę	z	nazwą	ulicy,	numerem	
posesji,	tablicę	z	oznaczeniem	przyEączy	urzą-
dzeG	technicznych;

3)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	rozumieć	linię	okre[lającą	najmniejszą	odle-
gEo[ć,	w	jakiej	mogą	się	znajdować	budynki	od	
linii	rozgraniczającej	terenu;

4)	 obiektach	 infrastruktury	 technicznej	 ｠	 nalery	

przez	 to	 rozumieć	 obiekty	 i	 sieci	 wodociągo-
we,	 kanalizacyjne,	 gazowe,	 telekomunikacyj-
ne,	cieplne	oraz	elektroenergetyczne;

5)	ogrodzeniu	arurowym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	ogrodzenie,	w	którym	udziaE	powierzchni	
peEnej	wynosi	nie	więcej	nir	30%;

6)	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 nalery	 przez	 to	 ro-
zumieć	powierzchnię	terenu	wyznaczoną	przez	
rzut	pionowy	nadziemnych	zewnętrznych	[cian	
budynków	w	stanie	wykoGczonym;

7)	 rysunku	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 rysunek	
planu,	o	którym	mowa	w	§1	ust.	3	pkt	1;

8)	 terenie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
okre[lonym	przeznaczeniu	i	zasadach	zagospo-
darowania,	wyznaczony	na	rysunku	liniami	roz-
graniczającymi;

9)	uchwale	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	niniejszą	
uchwaEę	Rady	Miejskiej	w	Mosinie;

10)	ustawie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	ustawę	z	
dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	zagospo-
darowaniu	 przestrzennym	 (Dz.U.	 Nr	 80,	 poz.	
717	z	pópn.	zm.).

RozdziaE	II
Przepisy szczegóEowe

§3.1.	Granica	obszaru	objętego	planem	miejsco-
wym	stanowi	jednocze[nie	linię	rozgraniczającą	te-
reny	o	rórnym	przeznaczeniu	lub	rórnych	zasadach	
zagospodarowania.

2.	Ustala	się	teren	zabudowy	usEugowej,	oznaczo-
ny	na	rysunku	symbolem	U.

3.	Ustala	się	teren	drogi	publicznej	klasy	dojazdo-
wej,	oznaczony	na	rysunku	symbolem	KD-D.

§4.	W	zakresie	zasad	ochrony	i	ksztaEtowania	Eadu	
przestrzennego:

1)	na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	symbolem	
U:

a)	ustala	się	lokalizowanie	budynku	bądp	budyn-
ków	mieszczących	funkcje:	hotelu	lub	pensjo-
natu	lub	administracji	publicznej;

b)	dopuszcza	się	lokalizowanie:
-	lokali	usEugowych	wyEącznie	jako	wbudowane	

w	budynki,	 o	 których	mowa	w	 lit.	 a,	 takich	
jak:	biura,	gabinety	kosmetyczne	i	fryzjerskie,	
lokale	handlowe	o	powierzchni	urytkowej	do	
30	m²,	 lokale	 gastronomiczne	 o	 powierzchni	
urytkowej	do	30	m²,	przy	czym	zapis	ten	nie	
dotyczy	powierzchni	 restauracji	w	hotelu	 lub	
pensjonacie;

-	urządzeG	budowlanych	związanych	z	obiekta-
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mi	budowlanymi,	sytuowanymi	na	terenie;
-	obiektów	maEej	architektury;
-	ogrodzeG	arurowych,	za	wyjątkiem	ogrodzeG	

z	peEnych	i	arurowych,	typowych	prefabryko-
wanych	elementów	betonowych;

-	 podziemnych	 lub	 wbudowanych	 w	 budynki	
obiektów	infrastruktury	technicznej,	za	wyjąt-
kiem	lokalizowanych	na	dachach	budynków;

-	elementów	systemu	informacji	miejskiej;
2)	na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	symbolem	

KD-D,	dopuszcza	się	lokalizowanie:
a)	 obiektów	budowlanych	 i	 urządzeG	 technicz-

nych	 związanych	 z	 prowadzeniem,	 zabezpie-
czeniem	 i	 obsEugą	 ruchu,	 a	 takre	 urządzeG	
związanych	z	potrzebami	zarządzania	drogą;

b)	 elementów	 systemu	 informacji	 miejskiej	 w	
pasie	drogi,	pod	warunkiem,	re	nie	ogranicza-
ją	 one	widoczno[ci	w	miejscach	 zjazdów	na	
tereny;

3)	 dopuszcza	 się	 przebudowę	 lub	 zmianę	 lokali-
zacji	istniejącej	stacji	transformatorowej,	ozna-
czonej	na	rysunku	symbolem.

§5. W	zakresie	zasad	ochrony	[rodowiska,	przyro-
dy	i	krajobrazu	kulturowego	ustala	się:

1)	 uzupeEnienie	 zagospodarowania	 zielenią	 urzą-
dzoną	 wszystkich	 wolnych	 od	 utwardzenia	
fragmentów	terenu;

2)	segregację	i	zagospodarowanie	odpadów	zgod-
nie	z	przepisami	odrębnymi;

3)	odprowadzanie	wód	opadowych	i	roztopowych	
do	kanalizacji	deszczowej;

4)	odprowadzanie	[cieków	bytowych	do	kanaliza-
cji	sanitarnej;

5)	ochronę	powietrza,	wód	i	powierzchni	ziemi	｠	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

6)	 dopuszcza	 się	 wykorzystanie	 nadmiaru	 mas	
ziemnych,	pozyskanych	podczas	robót	budow-
lanych,	 na	 obszarze	 planu	 lub	 ich	 usuwanie	
zgodnie	z	przepisami	odrębnymi;

7)	 na	 terenie,	 oznaczonym	 na	 rysunku	 symbo-
lem	 U,	 zachowanie,	 okre[lonych	 przepisami	
odrębnymi,	 dopuszczalnych	 poziomów	 haEa-
su	 w	 [rodowisku	 jak	 dla	 terenów	 zabudowy	
mieszkaniowej	 wielorodzinnej	 i	 zamieszkania	
zbiorowego,	jereli	funkcja	lokalizowanych	tam	
budynków	uryteczno[ci	publicznej	będzie	tego	
wymagaEa.

§6.	W	zakresie	zasad	ochrony	dziedzictwa	kultu-
rowego	i	zabytków	oraz	dóbr	kultury	wspóEczesnej,	
ustala	 się	 nadzór	 konserwatorski	 i	 archeologiczny	
nad	robotami	budowlanymi	i	ziemnymi,	jereli	jest	on	
wymagany	przepisami	odrębnymi.

§7.	W	zakresie	parametrów	i	wskapników	ksztaE-
towania	zabudowy	oraz	zagospodarowania	terenu:

1)	na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	symbolem	
U,	ustala	się:

a)	powierzchnię	zabudowy	nie	więcej	nir	40%	

powierzchni	dziaEki	budowlanej;
b)	powierzchnię	dziaEki	budowlanej	nie	mniejszą	

nir	1	ha;
c)	powierzchnię	terenu	biologicznie	czynną	｠	nie	

mniej	nir	20%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;
d)	wysoko[ć	budynków	｠	nie	większą	nir	14,0	

m	i	nie	większą	nir	4	kondygnacje	nadziemne;
e)	dachy	pEaskie;

2)	na	terenie	oznaczonym	na	rysunku	symbolem	
KD-D,	ustala	się:

a)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	zgod-
nie	z	rysunkiem;

b)	przekrój	jednojezdniowy	z	dwoma	pasami	ru-
chu	(1x2)	z	dopuszczeniem	przekroju	jednopa-
sowego	(1x1)	w	przypadku	jednokierunkowej	
organizacji	ruchu;

c)	co	najmniej	jednostronny	chodnik;
d)	dopuszczenie	lokalizacji	miejsc	postojowych;
e)	dopuszczenie	lokalizacji	zjazdów	w	miejscach	

oznaczonych	na	rysunku,	zgodnie	z	przepisami	
odrębnymi;

f)	dopuszczenie	podwyrszenia	klasy	drogi	na	lo-
kalną;

3)	dopuszcza	się	wydzielenia	dziaEek	związanych	z	
realizacją	obiektów	infrastruktury	technicznej	o	
powierzchni	niezbędnej	do	realizacji	inwestycji.

§8.	W	zakresie	granic	 i	 sposobów	zagospodaro-
wania	terenów	lub	obiektów	podlegających	ochro-
nie,	ustalonych	na	podstawie	odrębnych	przepisów,	
ustala	 się	 uwzględnienie	 ograniczeG	 wynikających	
z	 poEorenia	 caEego	 obszaru	 planu	 na	 terenie	 stre-
fy	zewnętrznej	ochrony	po[redniej	ujęcia	wody	dla	
miasta	Poznania	w	rejonie	Mosina-Krajkowo.

§9.	W	zakresie	modernizacji	rozbudowy	i	budowy	
systemów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej:

1)	ustala	się:
a)	 zjazdy	 na	 teren	 z	 drogi	 dojazdowej	 KD-D,	

zgodnie	z	symbolami	na	rysunku;
b)	lokalizowanie	miejsc	postojowych	na	terenie	

w	 strefie,	 oznaczonej	 symbolem	 na	 rysunku	
lub	 na	 parkingach	 podziemnych,	 przy	 czym	
ilo[ć	miejsc	postojowych	nie	more	być	mniej-
sza	nir:

-	 3	 stanowiska	 na	 karde	 100	 m²	 powierzchni	
urytkowej	biur	i	lokali	usEugowych;

-	 2	 stanowiska	 na	 karde	 5	 miejsc	 w	 lokalach	
[wiadczących	usEugi	gastronomii;

-	 2	 stanowiska	 na	 karde	 30	 m²	 powierzchni	
urytkowej	lokali	handlowych;

-	5	 stanowisk	na	 karde	10	 Eórek	w	obiektach	
[wiadczących	usEugi	hotelowe;

c)	zaopatrzenie	w	wodę	z	sieci	wodociągowej;
d)	zasilanie	w	energię	elektryczną	z	sieci	elektro-

energetycznej;
e)	zaopatrzenie	w	ciepEo	z	zastosowaniem	tech-

nologii	niskoemisyjnych;
2)	dopuszcza	się	zjazd	gospodarczy	z	ulicy	Strze-

leckiej.
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§10.	 Zakazuje	 się	 tymczasowego	 zagospodaro-
wania,	urządzenia	i	urytkowania	terenów.

§11.	Ustala	się	stawkę	sEurącą	naliczeniu	jednora-
zowej	opEaty,	o	jakiej	mowa	w	art.	36	ust.	4	usta-
wy,	w	wysoko[ci	1%.

RozdziaE	III
Przepisy koGcowe

§12.	Wykonanie	niniejszej	uchwaEy	powierza	się	
Burmistrzowi	Gminy	Mosina.

§13.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	dnia	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Woje-
wództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący	Rady
(-) Jacek SzeszuEa
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Przedmiotowy	projekt	planu	miejscowego	wraz	z	
prognozą	oddziaEywania	na	[rodowisko	zostaE	dwu-
krotnie	wyEorony	do	publicznego	wglądu.	Pierwsze	
wyEorenie	odbyEo	się	w	terminie	od	dnia	29	kwietnia	
do	dnia	21	maja	2009	r.	Drugie	wyEorenie	odbyEo	
się	w	terminie	od	8	do	31	 lipca	2009	r.	Dyskusja	
publiczna	 nad	 przyjętymi	 w	 projekcie	 planu	 miej-
scowego,	 wraz	 z	 prognozą	 oddziaEywania	 na	 [ro-
dowisko,	rozwiązaniami,	zostaEa	przeprowadzona	w	
trakcie	kardego	wyEorenia,	tj.	w	dniu	14	maja	2009	
r.	oraz	w	dniu	17	lipca	2009	r.

Zgodnie	z	ustawą	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	pla-
nowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	(Dz.U.	
Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.),	uwagi	do	wyEoronego	

do	publicznego	wglądu	planu	miejscowego,	wraz	z	
prognozą	oddziaEywania	na	[rodowisko,	morna	byEo	
wnosić	w	terminie	nie	krótszym	nir	14	dni	od	dnia	
zakoGczenia	okresu	wyEorenia	projektu	planu,	tj.	do	
dnia	5	czerwca	2009	r.	i	przy	ponownym	wyEoreniu	
｠	do	dnia	18	sierpnia	2009	r.

W	 wyznaczonych	 terminach	 nie	 wniesiono	 rad-
nych	 uwag,	 w	 związku	 z	 czym,	 Rada	 Miejska	 w	
Mosinie	 nie	 podejmuje	 rozstrzygnięcia	 o	 sposobie	
rozpatrzenia	wniesionych	do	projektu	planu	uwag,	o	
których	mowa	w	art.	20	ust.	1	wyrej	wymienionej	
ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowaniu	i	za-
gospodarowaniu	przestrzennym.

Zgodnie	z	art.	20	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(Dz.U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópn.	zm.),	Rada	Miejska	
w	Mosinie	rozstrzyga	o	sposobie	realizacji	inwesty-
cji	z	zakresu	infrastruktury	technicznej,	które	nalerą	
do	zadaG	wEasnych	gminy	oraz	zasadach	ich	finan-
sowania,	zgodnie	z	przepisami	o	finansach	publicz-
nych

§1.1.	 Inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	 tech-
nicznej,	 sEurące	 zaspokajaniu	 zbiorowych	 potrzeb	
mieszkaGców,	 stanowią,	 zgodnie	 z	 art.	 7	 ust.	 1	
ustawy	z	dnia	8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gmin-
nym	(Dz.U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	
zm.),	zadania	wEasne	gminy.

2.	Wykaz	terenów	funkcjonalnych,	w	których	za-
pisane	 zostaEy	 inwestycje	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	nalerące	do	zadaG	wEasnych	gminy:

Lp. Symbole	terenów	
funkcjonalnych

Zapisane	w	planie	
przeznaczenie	terenu	

(opis	inwestycji)
1 2 3

1. KD-D Tereny	 dróg	 publicz-
nych	klasy	dojazdowej

§2.	 Opis	 sposobu	 realizacji	 inwestycji	 wskaza-
nych	w	§1:

1.	Realizacja	inwestycji	przebiegać	będzie	zgodnie	
z	obowiązującymi	przepisami,	w	tym	między	innymi	
ustawą	｠	Prawo	budowlane,	ustawą	｠	Prawo	zamó-
wieG	publicznych,	ustawą	o	samorządzie	gminnym,	
ustawą	o	gospodarce	komunalnej,	ustawą	｠	Prawo	
ochrony	 [rodowiska	 oraz	 ustawą	 o	 udostępnianiu	
informacji	o	[rodowisku	i	jego	ochronie,	udziale	spo-
EeczeGstwa	w	ochronie	[rodowiska	oraz	o	ocenach	
oddziaEywania	na	[rodowisko.

2.	Sposób	realizacji	inwestycji,	okre[lonych	w	§1,	
more	 ulegać	 modyfikacji	 wraz	 z	 dokonującym	 się	
postępem	 techniczno-technologicznym,	 zgodnie	 z	
zasadą	stosowania	najlepszej	dostępnej	techniki,	o	
ile	nie	nastąpi	naruszenie	ustaleG	planu.

3.	Realizacja	i	finansowanie	w	zakresie	infrastruk-
tury	 technicznej	 inwestycji	 nie	wyszczególnionych	
w	§1,	jest	przedmiotem	umowy	zainteresowanych	
stron.

§3.	Finansowanie	inwestycji	w	zakresie	infrastruk-
tury	technicznej,	ujętych	w	niniejszym	planie,	które	
nalerą	 do	 zadaG	wEasnych	 gminy,	 podlega	 przepi-
som	ustawy	z	dnia	30	czerwca	2005	r.	o	finansach	
publicznych	(Dz.U.	z	2005	r.	Nr	249,	poz.	2104	z	
pópn.	 zm.),	 przy	 czym	 wydatki	 majątkowe	 gminy	

ZaEącznik	nr	2
do	uchwaEy	nr	XLIX/336/09

Rady	Miejskiej	w	Mosinie
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	MOSINIE	O	SPOSOBIE	ROZPATRZENIA	UWAG	WNIESIONYCH	
DO,	WYDOqONEGO	DO	PUBLICZNEGO	WGLĄDU,	PROJEKTU	MIEJSCOWEGO	PLANU	ZAGOSPODARO-

WANIA	PRZESTRZENNEGO	DLA	TERENU	USDUG	PRZY	UL.	LESZCZYFSKIEJ	W	MOSINIE

ZaEącznik	nr	3
do	uchwaEy	nr	XLIX/336/09

Rady	Miejskiej	w	Mosinie
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

ROZSTRZYGNIĘCIE	RADY	MIEJSKIEJ	W	MOSINIE	O	SPOSOBIE	REALIZACJI	INWESTYCJI	Z	ZAKRESU	
INFRASTRUKTURY	TECHNICZNEJ,	KTÓRE	NALEqĄ	DO	ZADAF	WDASNYCH	GMINY	ORAZ	O	ZASA-

DACH	ICH	FINANSOWANIA



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Wielkopolskiego	Nr	209 ｠	21564	｠ Poz.	3592,	3593

okre[la	Rada	Miejska	w	dokumencie	 p.n.:	 ｧWielo-
letni	Plan	Inwestycyjnyｦ,	stanowiącym	zaEącznik	do	
strategii	gminy.	ｧWieloletni	Plan	 Inwestycyjnyｦ	re-
alizowany	jest	poprzez:

1)	 ｧLimit	wydatków	na	wieloletnie	 programy	 in-
westycyjneｦ	 obejmujący	 rok	 bierący	 i	 2	 lata	
następne,	 stanowiący	 zaEącznik	 do	 uchwaEy	
budretowej	oraz

2)	 ｧZadania	 inwestycyjneｦ	 obejmujące	 wydatki	

inwestycyjne	tylko	na	rok	bierący,	stanowiące	
równier	zaEącznik	do	uchwaEy	budretowej.

§4.	Inwestycje	w	zakresie	przesyEania	i	dystrybu-
cji	paliw	gazowych,	energii	elektrycznej	lub	ciepEa,	
realizowane	będą	w	sposób	okre[lony	w	art.	7	usta-
wy	z	dnia	10	kwietnia	1997	r.	｠	Prawo	energetycz-
ne	(Dz.U.	z	2006	r.	Nr	89,	poz.	625	z	pópn.	zm.).

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	1	ustawy	z	dnia	
8	marca	1990	r.	o	samorządzie	gminnym	(Dz.U.	z	
2001	r.	Nr	142,	poz.	1591	z	pópn.	zm.)	Rada	Miej-
ska	w	Mosinie	uchwala,	co	następuje:

§1.	 W	 Statucie	 Gminy	 Mosina,	 stanowiącym	
zaEącznik	 do	 uchwaEy	 nr	 XV/131/03	 z	 dnia	 23	
papdziernika	 2003	 r.,	 zmienionym	 uchwaEą	 nr	
XX/166/04	z	dnia	29	stycznia	2004	r.,	uchwaEą	nr	
XXXVI/310/05	z	dnia	27	stycznia	2005	r.,	uchwaEą	
nr	 XLIX/379/05	 z	 dnia	 30	 listopada	 2005	 r.	 oraz	
uchwaEą	nr	XXI/107/07	Rady	Miejskiej	w	Mosinie	z	
dnia	25	papdziernika	2007	r.,	zaEącznik	nr	3	ｧWykaz	

jednostek	organizacyjnych	Gminy	Mosinaｦ	otrzymu-
je	brzmienie,	jak	w	zaEączniku	do	niniejszej	uchwaEy.

§2.	Wykonanie	uchwaEy	powierza	się	Burmistrzo-
wi	Gminy	Mosina.

§3.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	14	dni	
od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wo-
jewództwa	Wielkopolskiego.

Przewodniczący	Rady
(-) Jacek SzeszuEa

1.	MosiGski	O[rodek	Kultury.
2.	MosiGska	Biblioteka	Publiczna	w	Mosinie.
3.	O[rodek	Pomocy	SpoEecznej	w	Mosinie.
4.	ZakEad	UsEug	Komunalnych	w	Mosinie.
5.	O[rodek	Sportu	i	Rekreacji	w	Mosinie.
6.	ZespóE	SzkóE	w	Mosinie.
7.	Gimnazjum	nr	1	w	Mosinie.
8.	Gimnazjum	w	Daszewicach.
9.	Gimnazjum	w	Pecnej.
10.	Gimnazjum	w	Rogalinie.

11.	SzkoEa	Podstawowa	nr	1	w	Mosinie.
12.	SzkoEa	Podstawowa	w	Czapurach.
13.	SzkoEa	Podstawowa	w	Daszewicach.
14.	SzkoEa	Podstawowa	w	Krosinku.
15.	SzkoEa	Podstawowa	w	Kro[nie.
16.	SzkoEa	Podstawowa	w	Pecnej.
17.	SzkoEa	Podstawowa	w	Rogalinku.
18.	Przedszkole	nr	2	w	Mosinie.
19.	Przedszkole	nr	3	｠	Integracyjne	w	Mosinie.
20.	Przedszkole	nr	4	w	Mosinie.
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UCHWADA Nr XLIX/339/09 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE

z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

w sprawie Statutu Gminy Mosina

ZaEącznik
do	uchwaEy	Nr	XLIX/339/09

Rady	Miejskiej	w	Mosinie
z	dnia	24	wrze[nia	2009	r.

ZaEącznik	nr	3	do	Statutu	Gminy	Mosina

WYKAZ	JEDNOSTEK	ORGANIZACYJNYCH	GMINY	MOSINA


