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Protokół nr 23/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 21 czerwca 2022 r.,  

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

Posiedzenie otworzyła o godz. 17:06 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, których 
listy obecności znajdują się w materiałach komisji. 

PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Wiceprezes Zarządu Aquanet S. A. Anna Graczyk przedstawiła uzasadnienie potrzeby 
podjęcia przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 
aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybyły: radna Jolanta Szymczak i radna 
Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 8 jej członków. 
Przedstawiciel firmy Sweco Polska sp. z o. o. Andrzej Gierczewski przedstawił projekt 
uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo, który 
znajduje się w materiałach komisji. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Konferencyjną przybył radny Andrzej Raźny, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 9 jej członków. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− sztuczności zabiegów mających na celu doprowadzenie do spełniania wymogu 
skanalizowania obszaru aglomeracji Mosina-Puszczykowo w wysokości 98%, 

− szans na skanalizowanie terenów wyłączonych z obszaru wyżej wymienionej aglomeracji, 

− sposobów przymuszania mieszkańców do podłączania się do istniejącej kanalizacji 
sanitarnej, 

− działań podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina w celu skanalizowania „zawarcia” 
oraz terenów znajdujących się w rejonie Dymaczewa Starego, 

− problemu ze skanalizowaniem Żabinka, 

− terenów proponowanych do wyłączenia z obszaru aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 
Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, radny Waldemar 
Wiązek, radna Agnieszka Gorzyńska i radny Andrzej Raźny. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: przedstawiciel firmy Sweco Polska 
sp. z o. o. Andrzej Gierczewski, Wiceprezes Zarządu Aquanet S. A. Anna Graczyk i Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 
p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie Bartosz Nyga przedstawił się zebranym, 
a następnie skład osobowy Komisariatu Policji w Mosinie i strukturę tej jednostki. 
Scharakteryzował też przestępczość występująca na terenie gminy Mosina. Następnie 
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udzielił odpowiedzi na pytania z zakresu poruszonej w dyskusji tematyki, która między 
innymi dotyczyła: 

− etatów w Komisariacie Policji w Mosinie, 

− dalszych losów poprzedniego Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie, 

− numeru telefonu kontaktowego do Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie, 

− podejmowania interwencji przez policjantów z Komisariatu Policji w Mosinie w przypadku 
kradzieży, 

− służby pełnionej przez policjantów z Komisariatu Policji w Mosinie podczas uroczystości 
Bożego Ciała, 

− potrzeby przedstawiania się przez policjantów przyjmujących telefoniczne zgłoszenia 
od mieszkańców. 

W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek, radny 
Waldemar Waligórski i radny Ryszard Rybicki. 
W jej trakcie, na Salę Konferencyjną przybył radny Ryszard Rybicki, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 10 jej członków. 
Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna Balcerek-Kałek przedstawiła temat: 
bezpieczeństwo w szkołach ze swojego punktu widzenia, poruszając przy tym między innymi 
problematykę monitoringu i ograniczeń z tym związanych oraz współpracy z policją i Strażą 
Miejską w Mosinie. 
p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie Bartosz Nyga i Zastępca Komendanta Straży 
Miejskiej w Mosinie Damian Pietruszewski odnieśli się do wystąpienia Kierownika Referatu 
Oświaty i Sportu Anny Balcerek-Kałek i do współpracy reprezentowanych przez nich 
jednostek z placówkami oświatowymi. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− procedur i szkoleń dotyczących zagrożeń terrorystycznych, 

− zjawiska przysyłania do placówek oświatowych wiadomości mailowych zawierających 
groźby, 

− problemu związanego z możliwością odebrania dziecka z autobusu szkolnego przez 
dowolną osobę, 

− monitoringu placówek oświatowych. 
Udział w niej wzięli: radny Ziemowit Maląg, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Andrzej 
Raźny i radny Waldemar Wiązek. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: Kierownik Referatu Oświaty i Sportu Anna 
Balcerek-Kałek oraz p. o. Komendanta Komisariatu Policji w Mosinie Bartosz Nyga.  
W trakcie dyskusji, na Salę Konferencyjną przybył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 11 jej członków. 
Dyrektor Wielkopolskiego Parku Narodowego Zbigniew Sołtysiński scharakteryzował 
współpracę WPN-u z Gminą Mosina. Następnie wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina 
Adamem Ejchorstem  i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzielił 
odpowiedzi na pytania z zakresu poruszonej w dyskusji tematyki, która między innymi 
dotyczyła: 

− wykonanej inwestycji budowy nowego pomostu na jeziorze Łódzko-Dymaczewskim, 

− braku zgody WPN-u na utwardzenie ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym, 

− sposobów egzekucji opłat za wstęp na teren Wielkopolskiego Parku Narodowego 
i zwolnienia z nich mieszkańców gmin, na terenie których jest on zlokalizowany, 



3 
 

− braku możliwości wykorzystania jeziora Łódzko-Dymaczewskiego do spływów 
kajakowych, 

− zachowania się rowerzystów wobec pieszych na szlaku turystycznym, 

− braku zgody na korzystanie przez rowerzystów ze szlaków turystycznych znajdujących się 
na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego w godzinach od 6:00 do 9:00, 

− kwestionowania przez WPN pewnych inwestycji planowanych przez poszczególne gminy 
w otulinie tego parku, 

− łączników ekologicznych, 

− możliwości wsparcia finansowego przez WPN budowy kanalizacji sanitarnej w otulinie 
Wielkopolskiego Parku Narodowego, 

− możliwości akceptacji przez WPN poszerzenia drogi łączącej Mosinę z Poznaniem, 

− możliwości spiętrzenia wody w jeziorze Łódzko-Dymaczewskim, 

− koncepcji kładki pieszo-rowerowej łączącej Czapury z Wielkopolskim Parkiem 
Narodowym, 

− możliwości funkcjonowania straży konnej w Wielkopolskim Parku Narodowym. 
W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Ziemowit Maląg, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Maciej Patela, radny Andrzej Raźny, radny Michał Kleiber, radny Waldemar 
Wiązek, radna Jolanta Szymczak, radny Waldemar Waligórski i radna Agnieszka Gorzyńska. 
W jej trakcie, Salę Konferencyjną opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 10 jej członków. 
Zastępca Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Daniel 
Lisek przedstawił powody, dla których spływy kajakowe nie powinny się odbywać na jeziorze 
Łódzko-Dymaczewskim, po czym scharakteryzował działalność Zespołu Parków 
Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego oraz współpracę z Gminą Mosina 
i z Majątkiem Rogalin, przedstawiając przy tym problemy, jakie pojawiają się na terenie 
gminy Mosina z jego punktu widzenia. Następnie wraz z Kierownikiem Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosławem Łucką oraz Dyrektorem Wielkopolskiego 
Parku Narodowego Zbigniewem Sołtysińskim udzielił odpowiedzi na pytania z zakresu 
poruszonej w dyskusji tematyki, która między innymi dotyczyła: 

− możliwości pobrania sadzonek jabłoni z Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie, 

− możliwości zorganizowania kolonii w Ośrodka Edukacji Przyrodniczej w Chalinie dla dzieci 
z terenu gminy Mosina, 

− nasadzeń drzew dokonywanych na terenie gminy Mosina. 
W dyskusji udział wzięli: radny Waldemar Wiązek, radny Ziemowit Maląg, radny Michał 
Kleiber i radna Elżbieta Jarecka. 
W tym momencie Salę Konferencyjną opuścił radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 9 jej członków. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Mosina oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, które znajdują się w materiałach komisji. Następnie udzielił odpowiedzi  
na pytania z zakresu poruszonej w dyskusji tematyki, która między innymi dotyczyła: 
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− częstotliwości odbioru popiołów od mieszkańców, 

− potrzeby odpowiednio szybkiego poinformowania mieszkańców o możliwości odbierania 
od ich popiołów, 

− możliwości sprzedawania przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie 
pojemników na popioły, 

− prac nad stawką za odbiór odpadów komunalnych liczoną od powierzchni lokalu 
mieszkalnego. 

W dyskusji udział wzięli: radna Jolanta Szymczak, radny Maciej Patela, radny Ziemowit 
Maląg i radna Elżbieta Jarecka. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Mosina oraz wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna i Borkowice 
wraz z autopoprawkami, który znajduje się w materiałach komisji. Następnie wraz z Zastępcą 
Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem udzielił odpowiedzi na pytania z zakresu 
poruszonej w dyskusji tematyki, która między innymi dotyczyła: 

− właściciela działek, których dotyczy przedmiotowy projekt uchwały, 

− lokalizacji ścieżki rowerowej na terenie objętym przedmiotowym projektem uchwały, 

− potrzeby i możliwości sukcesywnego aktualizowania studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, 

− celowości wprowadzenia zapisu o możliwości prowadzenia działalności usługowej  
na części terenu objętego przedmiotowym projektem uchwały, 

− przyczyn, dla których przedmiotowy projekt uchwały nie dotyczy tylko i wyłącznie terenu 
stolarni, 

− wielkości działek znajdujących się na terenie objętym przedmiotowym projektem 
uchwały. 

W dyskusji udział wzięli: radny Maciej Patela, radny Andrzej Raźny, radna Elżbieta Jarecka, 
radna Jolanta Szymczak, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Waldemar Wiązek i radny 
Ryszard Rybicki. 
W jej trakcie, Salę Konferencyjną opuścił radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa udział brało 8 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
5 głosami „za”, przy 2 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna 
i Borkowice wraz z autopoprawkami. 
Następnie Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
przyjęła 3 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 5 dotyczący 
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zaopiniowania wykonania budżetu Gminy Mosina za rok 2021 w działach będących 
przedmiotem zainteresowania komisji. 
Radny Waldemar Wiązek zgłosił potrzebę pilnej interwencji w sprawie dziur na ul. Śremskiej 
w Mosinie. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic 

aglomeracji Mosina-Puszczykowo. 

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina. 

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian 

za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Drużyna 

i Borkowice wraz z autopoprawkami. 

5. Komisja pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Gminy Mosina za rok 2021 w działach 

będących przedmiotem zainteresowania komisji. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22:20.  

protokołował przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Elżbieta Jarecka 


