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Protokół nr 42/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa, wspólnego w części

z Komisją Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,
które odbyło się w dniu 23 maja 2013 r.,

w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 16.00 Przewodniczący Komisji Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie, Komisji Porządku
Publicznego i Bezpieczeństwa oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Posiedzeń przybyła radna Aleksandra
Miedziarek-Rogal, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało
6 członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
W wyniku krótkiej dyskusji, Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła
— 4 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” — wniosek
w związku z projektem uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mosina.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła informacje na temat złożonych przez mieszkańców
Gminy Mosina deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi
dotyczyły: określenia konsekwencji niezłożenia takiej deklaracji; wskazania,
czy w ustawie „śmieciowej” zostały określone sankcje za jej niezłożenie; wskazania,
w jaki sposób ma wypełnić deklarację mieszkaniec, który ma 2 domy i tylko w jednym
mieszka; możliwości wprowadzenia ulg w opłatach z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi dla osób i rodzin o niskich dochodach; wskazania, czy podczas
odbierania odpadów komunalnych z poszczególnych posesji, będzie następowała ich
weryfikacja w odniesieniu do złożonych deklaracji; możliwości zmobilizowania
mieszkańców do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi; wskazania, czy przetarg na odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy Mosina został rozstrzygnięty i jaka była różnica w cenie między poszczególnymi
ofertami; wskazania, jaka będzie forma współpracy z Zakładem Usług Komunalnych
w Mosinie, jeśli przegra przetarg na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy
Mosina.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat problemów związanych z wdrażaniem w życie ustawy „śmieciowej”,
na temat możliwości wprowadzenia przez Gminę Mosina „karty rodziny wielodzietnej”,
na temat możliwości weryfikacji odbieranych odpadów komunalnych z poszczególnych
posesji według złożonych deklaracji oraz na temat przyczyn niepowodzenia referendum
w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Mosina zryczałtowanej opłaty za odbiór
odpadów komunalnych.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przypomniał, że podczas ostatniego swoj ego
posiedzenia Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa zajmowała się opiniowaniem
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
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dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3,
obręb Sowiniec. Poinformował przy tym o wątpliwościach, jakie powstały podczas
dyskusji nad tym planem i że wyżej wymieniona komisja stała podjęła decyzję, iż przed
wyrażeniem przez nią opinii w tej sprawie, pojedzie zobaczyć teren, objęty projektem
przedmiotowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedstawiciel firmy Xella Polska Sławomir Walachowski ustosunkował się
do uwag Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przedstawionych przez jej
przewodniczącego oraz przedstawił problematykę związaną z procedurą przygotowania
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3,
obręb Sowiniec i związaną z funkcjonowaniem zakładu w Żabinku firmy Xella Polska.
Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania,
czy firma ma już koncesję; wskazania, jak firma mogła otrzymać koncesję, jeżeli
nie ma jeszcze konkretnego planu zagospodarowania przestrzennego; wskazania,
czy firma już cokolwiek nasadziła na tym terenie; rekultywacji wyeksploatowanego
terenu i funduszu rekultywacji; wskazania przyczyn, dla których nie można na tym
terenie utworzyć jeziora; wskazania, do czego jest potrzebne uchwalenie przez Radę
Miejską w Mosinie przedmiotowego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, skoro firma Xella Polska ma już wszystkie zgody na eksploatację złoża
piasków kwarcowych.
W trakcie tych dyskusji, Salę Posiedzeń opuścili kolejno: radny Łukasz Kasprowicz
i radny Marian Osuch, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało
4 członków Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ustaliła wraz z przedstawicielem firmy XeIla
Polska Sławomir Walachowski, że w dniu 20 czerwca br., o godz. 15.00, spotka się
na wizji lokalnej w zakładzie w Żabinku firmy Xella Polska celem zaopiniowania
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu eksploatacji złoża piasków kwarcowych na działkach o nr ewid. 109/2, 109/3,
obręb Sowiniec.

WNIOSKI KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.30.

protokołował przew ni zy

Piotr Sokołowski Wal ema iązek
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