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Protokół nr 13/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 21 października 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzył o godz. 17:02 Zastępca Przewodniczącej Komisji Ochrony 

Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Marcin Ługawiak. 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 regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  
na terenie gminy Mosina, który stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− stopnia uwzględnienia postanowienia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody 
Polskie w projekcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków na terenie gminy Mosina, 

− hydrantów przeciwpożarowych i kosztów ich utrzymywania ponoszonych przez Gminę 
Mosina oraz potrzeby otrzymywania przez Radę Miejską w Mosinie corocznego 
sprawozdania z ich wykazu, lokalizacji oraz dokonanego przeglądu i konserwacji. 

Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radny Jan Marciniak i radny Łukasz Kasprowicz. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 12 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie 
gminy Mosina. 
Następnie w wyniku dyskusji, w której udział wzięli: radny Marcin Ługawiak, radna Elżbieta 
Jarecka i radna Małgorzata Kaptur ustalono, że w dniu dzisiejszym Komisja Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa nie będzie opiniować projektów 
uchwał dotyczących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, o których 
wprowadzenie do porządku sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października br., 
zwrócił się z wnioskiem Burmistrz Gminy Mosina, z uwagi na nieobecność przedstawicieli 
Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa oraz projektantów planów.  
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy 
Staw”, który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 14 jej członków. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− potrzeby skorygowania treści uzasadnienia projektu uchwały w sprawie ustanowienia 
użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw”, 

− oznaczenia w terenie użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw” i instytucji 
odpowiedzialnej za realizację tego przedsięwzięcia, 
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− innych użytków ekologicznych ustanowionych na terenie gminy Mosina, 

− przyczyn nieustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw” w 2015 roku. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Arkadiusz Cebulski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, radny Łukasz Kasprowicz, radny Marcin 
Ługawiak i radny Waldemar Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka oraz Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 10 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego „Rosiczkowy Staw”. 
p. o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz 
przedstawiła pismo MK.0003.43.2021.KF Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 
2021 r. dotyczące kanalizacji sanitarnej deszczowej, które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− oceny merytorycznej materiałów przekazanych Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa, 

− działań podjętych przez Urząd Miejski w Mosinie w celu przygotowania mapy określającej 
stopień skanalizowania gminy Mosina, 

− analizy porównawczej dotyczącej budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Mosina, 

− potrzeby realizacji inwestycji odwodnieniowych na terenie Nowego Krosna, 

− liczby posesji niepodłączonych do istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Mosina, 

− kontroli zbiorników bezodpływowych, 

− sposobów zachęcania mieszkańców gminy Mosina do podłączania się do istniejącej 
kanalizacji sanitarnej, 

− procedury ustalania granic aglomeracji. 
Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radny Waldemar Wiązek, radny Łukasz 
Kasprowicz, radna Małgorzata Kaptur, radna Elżbieta Jarecka, radny Andrzej Raźny  
i mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: p. o. Zastępcy Kierownika Referatu Mienia 
Komunalnego Katarzyna Frydrychowicz, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Waldemar Waligórski i radny Łukasz Kasprowicz, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa jednogłośnie, 
czyli 11 głosami „za” – przyjęła wniosek nr 3 dotyczący udostępnienia publicznego  
na Geoportalu (w systemie informacji przestrzennej) przez Burmistrza Gminy Mosina 
informacji o przebiegu infrastruktury sieciowej na terenie gminy Mosina oraz informacji  
o planowanej do budowy infrastruktury sieciowej na podstawie informacji pozyskanych  
od podmiotów budujących sieć i nią zarządzających. 
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Prowadzący obrady Marcin Ługawiak ustosunkował się do przekazanego Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa pisma BR.0012.1.65.2021 
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 października 2021 r, które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− Lokalnych Partnerstw ds. Wody, 

− potrzeby omówienia tematu dotyczącego suszy hydrologicznej z udziałem ekspertów, 

− zasypanych rowów melioracyjnych na terenie gminy Mosina, 

− przystąpienia Gminy Mosina do planu adaptacji do zmian klimatu dla całej aglomeracji 
poznańskiej. 

Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radny Waldemar Wiązek,  mieszkaniec gminy 
Mosina [zanonimizowano] i mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano]. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka oraz Kierownik Referatu Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Michał Kleiber radny Andrzej Raźny i radna Agnieszka 
Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji 
stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 8 jej członków. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła prezentację dotyczącą postępowania administracyjnego w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy by-passu z ujęcia na terenie Wyspy 
Krajkowskiej na SUW Mosina w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja i program 
funkcjonalno-użytkowy dla potrzeby budowy by-passu z Wyspy Krajkowskiej na UW 
Mosina”, która stanowi załącznik protokołu. 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur poinformowała  
o przygotowywanym spotkaniu z Aquanet S.A.  
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka 
oraz Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika  
Grząślewicz-Gabler udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące przebudowy drogi powiatowej 
z Mosiny do Żabinka wraz z budową ścieżki rowerowej. 
Mieszkaniec gminy Mosina [zanonimizowano] powiadomił o usterkach technicznych, jakie 
zauważył w pojazdach wykorzystywanych do przewozów pasażerskich na  liniach 
obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mosinie. 
Mieszkanka gminy Mosina [zanonimizowano] poinformowała o umorzeniu przez prokuraturę 
postępowania w sprawie fałszowania dokumentów przez grupę mieszkańców wsi Krajkowo. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa jednogłośnie, 
czyli 8 głosami „za” – przyjęła wniosek nr 4 dotyczący zweryfikowania przez Burmistrza 
Gminy Mosina stanu technicznego pojazdów transportu publicznego pod względem 
bezpieczeństwa. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina.  
2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku 

ekologicznego „Rosiczkowy Staw”.  
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3. Komisja wnioskuje o udostępnienie publiczne na Geoportalu (w systemie informacji 
przestrzennej) przez Burmistrza Gminy Mosina informacji o przebiegu infrastruktury 
sieciowej na terenie gminy Mosina oraz informacji o planowanej do budowy 
infrastruktury sieciowej na podstawie informacji pozyskanych od podmiotów budujących 
sieć i nią zarządzających. Warstwy dla każdej infrastruktury powinny być rozdzielone  
i widoczne również w dużej skali.  

4. Komisja wnioskuje o zweryfikowanie przez Burmistrza Gminy Mosina stanu technicznego 
pojazdów transportu publicznego pod względem bezpieczeństwa. Dostarczone przez 
mieszkańca korzystającego z przewozów materiały zdjęciowe pokazały, że pojazdy mogą 
być niezdolne do przewozów pasażerskich. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:27.  
 
 
        protokołował                                           przewodniczył           
          
(-) Piotr Sokołowski                                           (-) Marcin Ługawiak 
                  
 

 

 

 

 


