
 

1 
 

Protokół nr 28/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 25 października 2022 r. 

w Sali Konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie, ul. Krasickiego 16 

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:10 Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. W obradach udział wzięli 
członkowie wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście, zgodnie 
z  listami obecności, które znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka przedstawiła tematykę posiedzenia. 
Dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu omówił 

prezentację zatytułowaną „Zmiana klimatu i jej skutki dla naszego życia codziennego”, która 

znajduje się w materiałach komisji. W trakcie swojego wystąpienia między innymi odniósł się 

do pojęcia zrównoważonego rozwoju, czyli sposobu gospodarowania, w którym zaspokojenie 

potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejsza szans zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń, 

zwracając przy tym między innymi uwagę, iż w zrównoważonym rozwoju środowisko 

naturalne jest podstawą, gospodarka narzędziem, a dobrobyt społeczny celem. Jednocześnie 

udzielił odpowiedzi na pytania, które dotyczyły między innymi: wskazania, czy grunty rolne, 

na których znajduje się tak zwana farma fotowoltaiczna po okresie dzierżawy to jest 25-30 

lat nadają się do uprawy, wskazania, czy grunty te nie ulegną degradacji oraz wskazania, 

czy mogą wystąpić problemy z przywróceniem tego gruntu rolnego do użytkowania.  

W trakcie tej wypowiedzi do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyła radna Jolanta Szymczak, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 10 jej członków.  
Radny Waldemar Wiązek wyraził swoją opinię odnośnie farm fotowoltaicznych 

oraz możliwości późniejszego użytkowania gruntów rolnych, na których się one znajdowały. 

Następnie dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

omawiając dalszą część wyżej wskazanej prezentacji, odnosząc się do pojęcia 

zrównoważonego rozwoju między innymi wskazał na znaczenie tak zwanego „Myślenia 

zrównoważonego”, które podlega trzem zasadom, to jest umiarowi, oszczędności 

oraz myśleniu długoterminowemu. Kolejno przy pomocy prezentacji przedstawił między 

innymi informacje na temat atmosfery, pojęcia klimatu oraz pojęcia pogody. Ponadto między 

innymi wyjaśnił jak rozumieć atmosferę przez pryzmat klimatu, wskazał na skład atmosfery 

oraz przedstawił i omówił schemat prezentujący oddziaływanie człowieka na atmosferę. 

Ponadto odniósł się do wypowiedzi mieszkańca gminy Mosina [zanonimizowano] dotyczącej 

odniesienia się do wpływu słońca na klimat. Następnie między innymi przedstawił informacje 

odnośnie średniego czasu zalegania gazów w atmosferze w tym dwutlenku węgla, metanu, 

podtlenku azotu oraz wpływu gazów na temperaturę i klimat. Jednocześnie przedstawił 

informacje na temat sektorowej struktury emisji gazów cieplarnianych, zwracając przy tym 

między innymi uwagę na potrzebę transformacji.  
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W trakcie tej wypowiedzi Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat spraw związanych 
z systemem energetycznym w Polsce. 
Udział w dyskusji wzięli: radny Waldemar Wiązek, dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Następnie dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 
omawiając dalszą część prezentacji przedstawił między innymi informacje na temat 
globalnego ocieplenia, omówił projekcje ekstremów ciepła nad lądami oraz projekcje opadów 
nawalnych i susz.  
W trakcie tej wypowiedzi Komisja Ochrony Środowiska Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której podjęto między 
innymi tematy:  

− wpływu tak zwanej „betonozy” na temperaturę powietrza; 

− zasadności dokonywania nasadzeń zieleni w przestrzeni publicznej oraz potrzeby 
uwzględniania zieleni podczas projektowania zagospodarowania przestrzennego; 

− obecnej w przestrzenie publicznej „betonozy” i jej wpływu na klimat. 
Udział w dyskusji wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, radny Waldemar Wiązek, prowadząca posiedzenie 
Elżbieta Jarecka oraz mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kontynuując 
temat dotyczący zmiany klimatu odnosząc się do omawianej prezentacji przedstawił między 
innymi informacje na temat średniej temperatury powietrza w Polsce w poszczególnych 
dekadach, prezentując i omawiając przy tym przebieg temperatury w Polsce w roku 2022. 
Następnie odnosząc się do tak zwanej fali upałów omówił wykres dotyczący liczby dni 
upalnych występujących w poszczególnych latach w Polsce, zwracając przy tym między 
innymi uwagę na znaczny wzrost wystąpienia dni upalnych w 2022 roku. Jednocześnie 
omówił mapę przedstawiającą informację na temat fali upałów w Polsce i Europie 
oraz przedstawił informacje na temat zmian klimatu i liczby nocy tropikalnych w miastach 
na świecie.  
W trakcie tej wypowiedzi Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję, w trakcie której podjęto między 
innymi tematy:  

− możliwości oddziaływania Gminy na środowisko - klimat; 

− sposobu spostrzegania przez władze zmian klimatycznych; 

− tworzenia ładu przestrzennego w tym konieczności tworzenia projektów zieleni 
miejskiej tak zwanych długoterminowych projektowanych na zasadach myślenia 
zrównoważonego; 

− potrzeby stworzenia w ośrodkach oceniających projekty unijne doradztwa 
oceniającego projekt z punktu widzenia środowiskowego; 

− wpływu zmian klimatycznych, w tym opadów nawalnych, na poziom wody w rzekach; 

− potrzeby ochrony środowiska przez lokalne społeczności; 

− tak zwanej „betonozy” występującej na terenie gminie Mosina, w tym targowiska 
miejskiego;  

− retencji wody, odprowadzania wód deszczowych w gminie Mosina i kosztów z tym 
związanych. 

W trakcie tej dyskusji posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
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posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej 
członków.  
Udział w dyskusji wzięli: radny Mieczysław Rożek, dr hab. Bogdan Chojnicki, profesor 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, radny Marcin Ługawiak, radny Waldemar Wiązek, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, prowadząca 
posiedzenie Elżbieta Jarecka, radny Maciej Patela, oraz mieszkaniec gminy Mosina 
[zanonimizowano]. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
odnosząc się do tematu posiedzenia dotyczącego planu adaptacji gminy do zmian klimatu, 
między innymi wskazał, iż dokument strategiczny w tym zakresie to jest Miejski Plan 
Adaptacji do zmian klimatu opracowany został przez 44 największe polskie miasta, zwracając 
przy tym uwagę, iż opracowanie tych dokumentów nie do końca miało oparcie w 
prawodawstwie. Jednocześnie między innymi wskazał, iż aktualnie jest w procedurze 
legislacyjnej na etapie uzgodnień projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
wzmocnienia klimatycznego wymiaru polityki miejskiej, która ma stworzyć ramy prawne 
dla  tego typu dokumentów, które z założenia mają być dokumentami strategicznymi. 
Ponadto zwrócił uwagę, iż wyżej wymieniona ustawa po przyjęciu wprowadzi kilka zmian 
między innymi w następujących ustawach: ustawie o samorządzie gminnym, w ustawie - 
Prawo ochrony środowiska, w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Jednocześnie między innymi wskazał, iż w wyżej wymienionym projekcie ustawy przyjęto, 
iż  miasta powyżej 20 tysięcy mieszkańców będą zobligowane do opracowania planów 
adaptacji do zmian klimatu. Ponadto wskazał, iż Ministerstwo Środowiska stworzyło 
„Podręcznik adaptacji dla miast” jako pomoc dla władz samorządowych, który zawiera 
wytyczne do opracowania miejskich planów adaptacji. Następnie odniósł się do procedury 
legislacyjnej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia klimatycznego 
wymiaru polityki miejskiej oraz wskazał na skutki prawne wejścia w życie tej ustawy, w tym 
na zmiany jakie wprowadzi ona do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi 
przeprowadziła dyskusję w trakcie której podjęto między innymi tematy: 

− planowanych zmian zapisów w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, to jest wprowadzenia w zakresie analiz jakie 
pojawiają się w dokumentach na etapie raportu, analiz dotyczących wpływu 
na klimat oraz przedsięwzięć, których będzie dotyczyć ta analiza wpływu na klimat; 

− tworzenia planów adaptacji do zmian klimatu na poziomie metropolitalnym 
oraz miejskim; 

− potrzeby i procedur związanych ze sporządzeniem planu adaptacji do zmian klimatu 
dla Gminy Mosina, możliwości włączenia treści tego planu do istniejących 
programów gminnych oraz konieczności spójności dokumentów strategicznych 
Gminy; 

− nadmiaru tworzenia dokumentów programowych; 

− sposobu sporządzania dokumentów strategicznych dla gmin przez firmy zewnętrzne, 
propozycji sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mosina przez 
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Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie 
oraz możliwości rozszerzenia wyżej wymienionego dokumentu o zagadnienia 
dotyczące planu adaptacji do zmian klimatu; 

− potrzeby ujmowania standardów w dokumentach strategicznych; 

− potrzeby projektowania uwzględniającego kwestie klimatu; 

− sposobu realizacji inwestycji gminnych w odniesieniu do ochrony środowiska; 

− konieczności zachęcania mieszkańców gminy Mosina do korzystania z komunikacji 
miejskiej oraz potrzeby dostosowania komunikacji autobusowej do komunikacji PKP; 

− możliwej współpracy przy tworzeniu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 
Mosina. 

Udział w dyskusji wzięli: radny Waldemar Wiązek, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Marcin Ługawiak, radna Jolanta Szymczak, 
prowadząca posiedzenie Elżbieta Jarecka oraz mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi 
w ramach spraw bieżących przeprowadziła dyskusję na temat pielęgnacji terenów zieleni 
w gminie Mosina, w trakcie której podjęto między innymi tematy: 

− braku odpowiedniej pielęgnacji zieleni na terenie gminy Mosina; 

− problemów związanych z finansowaniem pielęgnacji zieleni w roku bieżącym; 

− potrzeby dokładnego ustalenia zakresu pielęgnacji zieleni przez poszczególne 
sołectwa oraz spotkania, które odbyło się w tym temacie; 

− kosztów koszenia terenów zieleni w sołectwach; 

− budżetu przeznaczonego na pielęgnację zieleni w roku bieżącym; 

− procedury przetargowej na pielęgnację zieleni; 

− zakresu i sposobu pielęgnacji zieleni na terenie gminy Mosina w roku bieżącym 
oraz w latach ubiegłych; 

− potrzeby wypracowania zakresu i standardów pielęgnacji zieleni na terenie gminy 
Mosina. 

Udział w dyskusji wzięli: radny Mieczysław Rożek, prowadząca posiedzenie Elżbieta Jarecka, 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radna 
Agnieszka Gorzyńska, radny Waldemar Wiązek, radny Ryszard Rybicki oraz mieszkaniec 
gminy Mosina[zanonimizowano]. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik 
Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
W trakcie tej dyskusji posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa opuścili kolejno radny Marcin Ługawiak radna Agnieszka Gorzyńska 
oraz radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 6 jej członków.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:40.  

protokołowała przewodniczyła 

(-) Anita Ćwiklińska (-) Elżbieta Jarecka  


