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Protokół nr 38/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 22 września 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list 
obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie porozumienia międzygminnego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej 
członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła jednogłośnie, czyli 9 głosami 

„za” – wniosek dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały  
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 
Projektant Joanna Grocholewska wraz z Kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego  
i Budownictwa Miłoszem Surą przedstawiła projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach,  
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej 
członków. 
Następnie projektant Joanna Grocholewska wraz z Kierownikiem Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłoszem Surą i Burmistrzem Gminy Mosina Przemysławem 
Mielochem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: lokalizacji terenu 
objętego przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, 
wskazania, czy obsługa działek znajdujących się na terenie objętym tym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego odbywać się będzie z ul. Poznańskiej, wskazania,  
czy zaplanowana nowa droga wewnętrzna w poprzednim miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu została wyznaczona również  
w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
wskazania, czy istniejąca droga wzdłuż Warty jest przejezdna dla samochodów i czy może się 
pojawić wniosek o zrobienie z niej drogi pełnoprawnej, wskazania z czego wynika negatywne 
odniesienie się Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska do lokalizacji zbiorników 
bezodpływowych na terenie objętym przedmiotowym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, wskazania, czy poruszanie się po drodze znajdującej się  
na nadwarciańskiej skarpie będzie bezpieczne, wskazania, czy w przypadku rozbudowy domu 
osoby, która złożyła uwagę do przedmiotowego projektu miejscowego planu 
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zagospodarowania przestrzennego, będzie trzeba rozebrać istniejący front budynku, 
zagrożenia powodziowego dla terenu objętego przedmiotowym miejscowym planem 
zagospodarowania i szerokości drogi znajdującej się na nadwarciańskiej skarpie  
oraz możliwości wprowadzenia do projektu uchwały w powyższej sprawie zapisu,  
że rozbudowa dotyczy tylko projektowanej części. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur zwróciła uwagę, że przekazany 
radnym projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach jest niekompletny. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której ustalono, że radnym zostanie przekazany 
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach w pełnym brzmieniu, a wyżej wymieniona 
komisja zaopiniuje go podczas sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 24 września br. 
Projektant Joanna Grocholewska przedstawiła zgłoszoną uwagę do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa ze względu na brak kworum nie 
przyjęła wniosku w sprawie zaopiniowania propozycji częściowego nieuwzględnienia 
zgłoszonej uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów przy ulicy Poznańskiej w Czapurach, ponieważ ze względu na trudności techniczne 
w głosowaniu tym nie mogli wziąć radni: Arkadiusz Cebulski, Łukasz Kasprowicz i Maciej 
Patela. 
 
WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 18.36.  
 
 
     protokołował                                                               przewodniczył 
 
(-) Piotr Sokołowski                                                 (-) Waldemar Wiązek 
 

 

 


