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Protokół nr 26/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie, 
które odbyło się w dniu 4 sierpnia 2022 r.,  

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

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: 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - etap III, a następnie projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo, 
który znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji nad celowością dyskusji nad projektem uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi 
Sowiniec - etap III, który został przekazany bez żadnych zmian w stosunku 
do przedstawionego 9 czerwca 2022 r., udział wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Kierownik 
Referatu Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Miłosz Sura, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radna Elżbieta Jarecka, radny Waldemar Waligórski, radny Ryszard 
Rybicki, radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek i radny Michał Kleiber. 
W jej trakcie, radna Elżbieta Jarecka przypomniała, że z rozmów wcześniejszych na temat 
tego planu, padło z ust innych radnych, iż dopóki nie będzie uregulowana kwestia 
komunikacji w Mosinie, to raczej nie ma szans na przyzwolenie, aby tam była strefa 
działalności gospodarczej. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
5 głosami „za”, przy 3 głosach „przeciw” – wniosek nr 1 dotyczący stanowiska wobec 
projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - etap III. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch przedstawił uzasadnienie potrzeby podjęcia 
przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, 
obejmującego tereny części wsi Mieczewo, który znajduje się w materiałach komisji. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− przyczyn wyboru Mieczewa dla lokalizacji strzelnicy i związanej z tym konieczności zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

− innych gruntów znajdujących się na terenie gminy Mosina, na których dla zlokalizowania 
tam strzelnicy wystarczy wydanie decyzji o warunkach zabudowy, 

− możliwości lokalizowania infrastruktury wojskowych na gruntach rolnych, 

− lokalizacji strzelnic znajdujących się na terenie powiatu poznańskiego, 

− wymogów, jakie musi spełniać strzelnica, jej przeznaczenia i kosztów utrzymania. 
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Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Roman Kolankiewicz, radny Waldemar 
Waligórski, radny Waldemar Wiązek, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Michał Kleiber 
i radna Elżbieta Jarecka. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch i Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Miłosz Sura. 
W trakcie tej dyskusji, na Salę Posiedzeń przybyła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 9 jej członków. 
W jej wyniku, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch wycofał projekt uchwały 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego pn. „Strzelnica w Mieczewie”, obejmującego tereny części wsi Mieczewo. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop 
Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu 
własnego przez beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne 
w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu, który znajduje się 
w materiałach komisji. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Waldemar 
Waligórski, radny Roman Kolankiewicz, radny Waldemar Wiązek, radna Elżbieta Jarecka 
i radny Andrzej Raźny. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 
jednogłośnie, czyli 9 głosami „za” – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały 
w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 
2021 r. w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych 
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop Smog” na terenie 
gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 
2021 r. w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu własnego przez 
beneficjenta, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach 
programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu. 
W tym momencie, Salę Posiedzeń opuścili: radny Waldemar Waligórski, radny Waldemar 
Wiązek, radny Andrzej Raźny i radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu 
tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
udział brało 5 jej członków. 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska omówiła pisemne informacje dotyczące 
funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Mosinie, które wraz 
z  przekazaną dokumentacją dotyczącą gospodarki odpadami komunalnymi znajdują się 
w materiałach komisji, a Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst przedstawił 
konsekwencje częstszego i dłuższego funkcjonowania PSZOK w Mosinie. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− lokalizacji nowego miejsca dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
i wymogów z tym związanych, 
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− działań Gminy Mosina w sprawie przekazania jej przez PKP gruntu będącego dojazdem 
do Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie, 

− opublikowania sprawozdań za rok 2021 Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie 
i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie, 

− problemu pozostawiania przy wskazanej posesji w Mosinie ilości worków 
z posegregowanymi tworzywami sztucznymi wskazującej na to, że pochodzą 
z prowadzonej działalności gospodarczej, 

− analizy dotyczącej zmiany stawki za odbiór odpadów komunalnych, 

− potrzeby przeprowadzenia analizy zmiany sposobu obliczania stawki za odbiór odpadów 
komunalnych. 

Udział w niej wzięli: radny Dominik Michalak, radna Agnieszka Gorzyńska, radna Elżbieta 
Jarecka i mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, Prezes Zakładu Usług Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie i Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska oraz Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Posiedzeń opuścili: radny Ryszard Rybicki i radny Michał Kleiber, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 3 jej członków. 
Następnie w dyskusji nad potrzebą przekazania mieszkańcom Sowińca pisemnej informacji 
na temat stanu sprawy wykonania przyłączy wodociągowych od nowego wodociągu do ich 
posesji i obciążenia kosztami z tym związanymi, udział wzięli: radna Agnieszka Gorzyńska, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst i radna Elżbieta Jarecka. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO I BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Z uwagi na brak nowych treści w projekcie uchwały w sprawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi 
Sowiniec - etap III w odniesieniu do procedowanej na posiedzeniu Komisji w dniu 
9.06.2022 r. uchwały w tejże samej sprawie, Komisja podtrzymuje stanowisko wówczas 
przegłosowane.  

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/447/21 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia regulaminu 
realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 
w ramach programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina oraz uchwały Nr LIII/448/21 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 6 października 2021 r. w sprawie określenia sposobu 
i warunków wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta, u którego będzie 
realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” 
oraz wysokości tego wkładu.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:10.  

protokołował przewodniczyła 

(-) Piotr Sokołowski (-) Elżbieta Jarecka 


