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Protokół nr 10/22 
z posiedzenia Komisji do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Mosina Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 13 stycznia 2022 r., w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.02 Przewodniczący Komisji do spraw monitorowania 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina Jan Marciniak. W obradach 
udział wzięli członkowie wyżej wymienionej komisji doraźnej Rady Miejskiej w Mosinie  
oraz goście według list obecności, które stanowią załącznik protokołu. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił tematykę posiedzenia. 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch zwrócił się z prośbą do członków Komisji 
do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina 
o wskazanie lokalizacji punktu przeładunkowego odpadów w celu przedłożenia Radzie 
Miejskiej w Mosinie projektu uchwały o wszczęciu postępowania  w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wskazanej lokalizacji. Jednocześnie 
wskazał, iż z uwagi na konieczność wykonywania obowiązków służbowych nie może 
uczestniczyć w dalszej części posiedzenia.  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Burmistrza Gminy Mosina 
Przemysława Mielocha. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r., które stanowi załącznik protokołu. Wskazał przy 
tym między innymi, iż są to wyliczenia wstępne, a ostateczne koszty będzie można określić 
po otrzymaniu przez Gminę Mosina wszystkich faktur. Jednocześnie między innymi zwrócił 
uwagę na błąd w przekazanym sprawozdaniu w zakresie kwoty wydatków związanych 
z  zagospodarowaniem odpadów niesegregowanych, wyjaśniając przy tym przyczynę jego 
powstania oraz określając  prawidłową kwotę wstępnego wyliczenia wydatków 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi  za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 
2021 r. Ponadto między innymi odniósł się do ilości zagospodarowanych odpadów, 
podkreślając przy tym, iż poziom odpadów niesegregowanych maleje. Następnie 
ustosunkował się do kwestii ilości złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi złożonych na dzień 31 grudnia 2021 r. w gminie Mosina oraz wyraził 
swoją opinię na temat zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 
całego kraju. Ponadto między innymi odniósł się kwestii dotyczącej bilansowania się 
wydatków i dochodów w zakresie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie 
Mosina.  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak zwrócił się z prośbą o przekazanie Komisji do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina 
skorygowanego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wykrycia przy okazji roznoszenia zawiadomień 
o zmianie stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nieruchomości na które 
nie  złożono deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz  możliwości wcześniejszego zweryfikowania tej sytuacji; ilości złożonych deklaracji 
oraz możliwości przeprowadzania bieżących kontroli przez Straż Miejską w Mosinie w zakresie 
złożonych tzw. „deklaracji śmieciowych” oraz w zakresie podatków od nieruchomości; 
sposobów  kontroli złożonych deklaracji oraz aktualnych działań Urzędu Miejskiego w Mosinie 
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w tym zakresie; zwiększonego zakresu obowiązków Straży Miejskiej w Mosinie w związku 
z epidemią COVID-19; zmiany sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w  tym wyliczenia stawki opłaty od zużycia wody; wpływu zmiany sposobu 
naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na jej wysokość; realizacji wniosku podjętego 
przez Komisję Budżetu i Finansów w sprawie opracowania wariantu naliczania stawki za odbiór 
odpadów od zużycia wody i analizy wdrożenia takiej zmiany oraz wniosku złożonego 
podczas posiedzeniu  przez radnego Romana Kolankiewicza w sprawie zmiany sposobu 
naliczania opłaty za odbiór odpadów na podstawie zużycia wody. 
Udział w niej wzięli: przewodniczący obrad Jan Marciniak, Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Arkadiusz Cebulski, radny Łukasz 
Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst 
oraz radny Roman Kolankiewicz. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie Mosina odrzuciła 2 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „za” 
oraz 1 głosie „wstrzymującym się” wniosek dotyczący zmiany sposobu naliczania opłaty 
za odbiór odpadów na podstawie zużycia wody. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka odnosząc się 
do drugiego tematu posiedzenia, tj. „wynik postępowania in-house (Gmina-PUK sp. z o.o.) 
na rok 2022 r.- wynik dot. transportu każdej frakcji i prowadzenia PSZOK i innych kosztów 
z tym związanych”, przedstawił informacje na temat zakontraktowanych stawek na rok 2022. 
Pisemna informacja dotycząca ww. tematu stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wysokości stawek za odbiór 1 tony 
poszczególnych frakcji odpadów, terminu umowy na odbiór odpadów komunalnych 
pochodzących z miejsc publicznych oraz przetargu na rok 2022 w zakresie odbioru tych 
odpadów, a także udziału w tym przetargu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie; taboru jakim planuje Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
odbierać odpady komunalne pochodzące z miejsc publicznych w przypadku wygrania 
przetargu na odbiór tych odpadów; sposobu odbierania odpadów komunalnych pochodzących 
z miejsc publicznych w roku 2021; formy postępowania w zakresie wyboru wykonawcy 
na odbiór odpadów komunalnych pochodzących z miejsc publicznych.  
Udział w niej wzięli: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław 
Łucka, radny Łukasz Kasprowicz, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska 
oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka odnosząc się 
do tematu posiedzenia dotyczącego kosztów zagospodarowania poszczególnych frakcji 
odpadów w 2022 r. przez ZGO Jarocin, między innymi wskazał, iż cennik przyjęcia 
poszczególnych frakcji odpadów stanowi załącznik do przekazanej Komisji do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina, uchwały 
Nr 2/2021 Zarządu „ZGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jarocinie - Wielkopolskie 
Centrum Recyklingu” z dnia 23 lipca 2021 r. w sprawie zasad udzielania upustów i bonusów 
dla Udziałowców. Kserokopia wyżej wymienionej uchwały stanowi załącznik protokołu. 
Jednocześnie wskazał, iż w przypadku odpadów dostarczanych na punkt przeładunkowy 
w Mateuszewie obowiązuje odrębny cennik, podkreślając przy tym między innymi, iż ceny te 
za poszczególne kody odpadów są wyższe, co jest związane z kosztem przeładunku 
i korzystania z tej instalacji, jednak dla Gminy Mosina jest to korzystne, ponieważ wartość 
przeładunku kompensuje koszty przewozy odpadów na odcinku od Mateuszewa 
do Witaszyczek. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: 
wskazania, czy Gmina Mosina podejmie działania w zakresie lepszego wysegregowania 
odpadów w celu uzyskania upustów przy przekazywaniu tych odpadów do ZGO Jarocin; 
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wskazania, czy w przypadku podczyszczania odpadów konieczne będzie zwiększenie 
zatrudnienia w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie lub Przedsiębiorstwie Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie; wskazania, czy zmiana dotycząca wydzielania dodatkowych 
frakcji odpadów dotyczyć będzie wyłącznie odpadów, które przekazywane będą przez 
mieszkańców gminy Mosina na PSZOK. 
Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię  na temat  wyselekcjonowania nowych frakcji 
odpadów komunalnych.   
Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska wskazała 
na koszty związane z wprowadzeniem segregowania nowych frakcji odpadów, w tym 
popiołów. Jednocześnie wskazała na konieczność zakupu nowego samochodu do odbioru 
popiołów.  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak wskazał, iż w zakresie tematu „Punkt przeładunkowy 
odpadów - plan na 2022 r.” Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi w  Gminie Mosina otrzymała stosowne materiały, tj. analizę uwarunkowań 
potencjalnych lokalizacji punktu przeładunkowego w gminie Mosina, która stanowi załącznik 
protokołu. Jednocześnie między innymi wskazał, iż analiza ta dotyczy trzech nieruchomości 
zlokalizowanych w Bolesławcu, Sasinowie oraz Mieczewie.  
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka wskazał jakie 
informacje na temat poszczególnych nieruchomości zawiera analiza uwarunkowań 
potencjalnych lokalizacji punktu przeładunkowego w gminie Mosina. Jednocześnie 
poinformował, iż  wraz z analizą przekazane zostały mapy prezentujące poszczególne 
lokalizacje. Dodatkowo zwrócił uwagę na odległość proponowanych lokalizacji od ZGO 
w Jarocinie oraz od zabudowy mieszkaniowej w danych miejscowościach, podkreślając przy 
tym, iż wskazana w analizie odległość od zabudowy mieszkaniowej dla lokalizacji w Mieczewie 
dotyczy budynku gastronomicznego. Następnie między innymi odniósł się do obsługi 
komunikacyjnej dla  poszczególnych lokalizacji oraz do kwestii własności poszczególnych 
nieruchomości, a także przeznaczenia proponowanych lokalizacji w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego.  
W dyskusji poruszono między innymi tematy: lokalizacji punktu przeładunkowego 
w  miejscowości Mieczewo oraz uzgodnień z Burmistrzem Gminy Mosina w zakresie 
przeznaczenia tej lokalizacji w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego dla Gminy Mosina; odległości nieruchomości położonej w Mieczewie, 
na której proponowana jest lokalizacja punktu przeładunkowego, od pierwszych zabudowań 
mieszkalnych; uwarunkowań środowiskowych dotyczących lokalizacji w Mieczewie, a także 
konieczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tej lokalizacji; 
potrzeby uzyskania przez Radę Miejską w Mosinie pełnej informacji na temat pozytywnych 
i  negatywnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych dotyczących powstania punktu 
przeładunkowego na terenie gminy Mosina dla przedstawionych lokalizacji, a także 
konieczności sporządzenia analizy finansowej związanej z powstaniem punktu 
przeładunkowego; możliwości zlokalizowania punktu przeładunkowego poza terenem gminy 
Mosina; sposobu funkcjonowania punktów przeładunkowych oraz sposobów ochrony przed 
oddziaływaniem punktu przeładunkowego na   środowisko; propozycji wizytacji punktu 
przeładunkowego w  Mateuszewie; korzyści wynikających z lokalizacji punktu 
przeładunkowego na terenie gminy Mosina; eksploatacji samochodów przewożących odpady 
do ZGO w Jarocinie oraz  negatywnych aspektów związanych ze znaczną odległością tej 
instalacji od gminy Mosina; kalkulacji przedstawionych przez Przedsiębiorstwo Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie 4 wariantów kosztów związanych z odbiorem 
odpadów w tym uwzględniającego punkt przeładunkowy na terenie gminy Mosina, które 
omówiono na poprzednim posiedzeniu komisji; braku jednoznacznej rekomendacji lokalizacji 
punktu przeładunkowego przez Burmistrza Gminy Mosina oraz  prośby Burmistrza Gminy 
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Mosina Przemysława Mielocha Mosina o wskazanie przedmiotowej lokalizacji przez Komisję 
do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina; 
zapisów „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” oraz możliwości 
wprowadzenia to niego zmian; opieszałości Burmistrza Gminy Mosina w zakresie działań 
dotyczących punktu przeładunkowego; kompetencji Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa w zakresie omawianego tematu; kwestii proceduralnych 
związanych z  budową punktu przeładunkowego; konieczności przedstawienia planów 
dotyczących lokalizacji punktu przeładunkowego mieszkańcom gminy Mosina; braku 
informacji na temat kosztów związanych w przewozem odpadów z punktu przeładunkowego 
do ZGO w Jarocinie oraz kosztów związanych z funkcjonowaniem punktu przeładunkowego; 
braku lobbowania Gminy Mosina w kierunku lokalizacji punktu przeładunkowego w Kórniku 
oraz konieczności rozmów z ZGO w Jarocinie oraz sąsiednimi gminami w zakresie lokalizacji 
punktu przeładunkowego; koniecznej powierzchni działki dla zlokalizowania punktu 
przeładunkowego oraz  kosztów budowy punktu przeładunkowego, a także możliwości 
partycypacji w kosztach budowy punktu przeładunkowego przez ZGO Jarocin.  
Udział w niej wzięli: radny Roman Kolankiewicz, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w  Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska, radna Elżbieta Jarecka, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Dominik Michalak, prowadzący obrady Jan Marciniak oraz radny Arkadiusz 
Cebulski. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka odnosząc się 
do tematu posiedzenia dotyczącego wprowadzenia w 2022 roku dodatkowej frakcji odpadów 
w postaci popiołów przedstawił kalkulację dotyczącą odbioru i transportu tej frakcji odpadów 
za okres od września do grudnia 2022 r. Przedmiotowy dokument stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: kalkulowanej ilości popiołów koniecznych 
do odbioru w całym okresie grzewczym; kosztów związanych z wprowadzeniem selektywnego 
odbioru i transportu dodatkowej frakcji odpadów komunalnych - popiołów dla całego okresu 
grzewczego; okresu w którym odbierana będzie dodatkowa frakcja odpadów w postaci 
popiołów oraz częstotliwości odbioru tej frakcji odpadów z nieruchomości w ciągu danego 
miesiąca; sposobu określenia kalkulowanej ilości popiołu koniecznej do odbioru; wyposażenia 
nieruchomości w odpowiednie pojemniki do gromadzenia tej frakcji odpadów; możliwości 
podania przez Gminę Mosina informacji na temat ilości gospodarstw, z których będzie 
konieczność odbioru tej frakcji odpadu; kwestii prawnych związanych z koniecznością 
wprowadzenia dodatkowej frakcji odpadów komunalnych w postaci popiołów; sposobu 
wyposażenia nieruchomości w  pojemniki na popiół i wpływu wyodrębnienia tej frakcji 
odpadów na koszt gospodarowania odpadami, w tym wysokość stawki za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi dla mieszkańców gminy Mosina. 
Udział w niej wzięli: mieszkanka gminy Mosina ………………., Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Łukasz Kasprowicz oraz prowadzący 
obrady Jan Marciniak. 
Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie oraz Przedsiębiorstwa Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie Monika Kujawska przedstawiła informacje na temat planów 
na rok 2022 Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie w zakresie dotyczącym 
zakupu i leasingowania samochodów. Dokument dotyczący zestawienia planów 
inwestycyjnych w zakresie zakupu i leasingowania samochodów stanowi załącznik protokołu.   
W dyskusji poruszono między innymi tematy: kwoty planowanych wydatków w zakresie 
zakupu i leasingowania samochodów; aneksu do umów zawartych między Zakładem Usług 
Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie a przedsiębiorcami, dotyczących odbioru odpadów; 
możliwości rezygnacji z oddawania przez przedsiębiorców poszczególnych frakcji odpadów; 
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umieszczenia na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie 
informacji na temat warunków dotyczących odbioru odpadów od przedsiębiorców.  
Udział w niej wzięli: prowadzący obrady Jan Marciniak, radny Arkadiusz Cebulski 
oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka.  
Komisja do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi  
w Gminie Mosina przyjęła jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”: wniosek nr 1 dotyczący kontroli 
poszczególnych miejscowości i osiedli w zakresie weryfikacji poprawności zgłoszeń 
poszczególnych posesji do gminnego systemu śmieciowego (złożenie deklaracji śmieciowej 
z poprawną rzeczywistą liczbą osób zamieszkałych na danej posesji) oraz wniosek nr 2 
dotyczący przedstawienia analizy SWOT i finansowej (koszt budowy, zyski i koszty 
funkcjonowania) dla powstania punktu przeładunkowego na terenie gminy Mosina 
dla przedstawionych lokalizacji wraz z czasem powstania takiego punktu od momentu 
podjęcia decyzji do zakończenia budowy.  
Przewodniczący obrad Jan Marciniak ponownie zwrócił się z prośbą o przekazanie Komisji 
do spraw monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina 
skorygowanego sprawozdania z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie  
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 
 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ DO SPRAW MONITOROWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE MOSINA:  
 

1. Komisja wnioskuje o kontrolę poszczególnych miejscowości i osiedli w zakresie 
weryfikacji poprawności zgłoszeń poszczególnych posesji do gminnego systemu 
śmieciowego (złożenie deklaracji śmieciowej z poprawną rzeczywistą liczbą osób 
zamieszkałych na danej posesji). 

2. Komisja wnioskuje o przedstawienie analizy SWOT i finansowej (koszt budowy, zyski 
i koszty funkcjonowania) dla powstania punktu przeładunkowego na terenie gminy 
Mosina dla przedstawionych lokalizacji wraz z czasem powstania takiego punktu 
od momentu podjęcia decyzji do zakończenia budowy.  
 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21.15. 
 
 
     protokołowała                        przewodniczył
          
 (-) Anita Ćwiklińska                              (-) Jan Marciniak 
 

 


