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Protokół nr 10/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 5 sierpnia 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:04 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 według 
załączonych list obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Radny Jan Marciniak przedstawił przygotowany przez siebie i radnego Łukasza Kasprowicza 
projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina, który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 8 jej członków. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: Kierownik Biura Zarządu 
AQUANET S.A. Renata Nowicka-Glapa, Renata Bartosz z Biura Zarządu AQUANET S.A. i radny 
Łukasz Kasprowicz. 
W jej trakcie, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Czesław Tomczak i radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 10 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie Gminy Mosina w kształcie uzgodnionym między autorami projektu: 
radnym Janem Marciniakiem i radnym Łukaszem Kasprowiczem a AQUANET-em. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część działki o nr ewid. 4684, obręb Radzewice, który stanowi załącznik 
protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, 
radna Elżbieta Jarecka, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz 
Sura i radna Małgorzata Kaptur. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Zbigniew Grygier, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 11 jej członków. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
kolejno nieuwzględnione uwagi do projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 4684, obręb 
Radzewice. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
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– przyjęła wniosek nr 2 dotyczący nieuwzględnienie uwagi nr 1 (z pierwszego wyłożenia  
do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice. 
W tym momencie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Marcin Ługawiak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 8 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 3 dotyczący nieuwzględnienia uwagi 
nr 2 (z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 8 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 4 dotyczący nieuwzględnienia uwagi 
nr 3 (z pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym głosowaniu.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 5 dotyczący nieuwzględnienia uwagi 
nr 1 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 6 dotyczący nieuwzględnienia uwagi 
nr 2 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 7 dotyczący nieuwzględnienia uwagi 
nr 3 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 8 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 8 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
W tym momencie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 9 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 9 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 5 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
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Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 8 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 10 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 6 (z drugiego wyłożenia do publicznego wglądu) do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
zaproponowaną przez Burmistrza Gminy Mosina stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%. 
W wyniku dyskusji, w której wziął udział radny Łukasz Kasprowicz i radna Elżbieta Jarecka, 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 11 dotyczący zaopiniowania 
przedmiotowej stawki, a następnie 8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 12 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 4684, obręb 
Radzewice wraz z przyjętymi wnioskami. 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin, którego kserokopia 
stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, 
radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
Miłosz Sura i Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst. 
W jej wyniku, Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  
8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 13 o poszerzenie 
obszaru miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi 
Rogalin o teren między zabudową, a folwarkiem Podlesie, a następnie 8 głosami „za”,  
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 14 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin wraz z przyjętym wnioskiem. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
informację dotyczącą prac nad „uchwałą krajobrazową” w Gminie Mosina według stanu  
na dzień 4 sierpnia 2021 r., która stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotową informacją udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, 
mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano], Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura i radna Elżbieta Jarecka. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła prezentację „Działania Gminy Mosina na rzecz poprawy jakości powietrza”, 
która stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotową prezentacją oraz w sprawie kryzysu klimatycznego i działań 
mających na celu adaptację do zmian klimatu, udział wzięli: mieszkaniec gminy Mosina 
[zanonimizowano], Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika 
Grząślewicz-Gabler, [zanonimizowano], Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, 
mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano] i radna Elżbieta Jarecka. 
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 8 jej 
członków. 
  
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina w kształcie 
uzgodnionym między autorami projektu: radnym Janem Marciniakiem i radnym Łukaszem 
Kasprowiczem a AQUANET-em.  

2. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 1 (z pierwszego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

3. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 2 (z pierwszego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

4. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 (z pierwszego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

5. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 1 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

6. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 2 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

7. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

8. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

9. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 5 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

10. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 6 (z drugiego wyłożenia do publicznego 
wglądu) do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb Radzewice.  

11. Komisja pozytywnie opiniuje stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, w wysokości 30%.  

12. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 4684, obręb 
Radzewice wraz z przyjętymi wnioskami.  

13. Komisja wnioskuje o poszerzenie obszaru miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin o teren między zabudową, a folwarkiem 
Podlesie.   
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14. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części wsi Rogalin 
wraz z przyjętym wnioskiem.   

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:31.  
 
 
  protokołował                                                       przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                       (-) Elżbieta Jarecka 
 

 

 


