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Protokół nr 17/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 20 stycznia 2022 r. w Sali Reprezentacyjnej  

Mosińskiego Ośrodka Kultury, ul. Dworcowa 4 
 

Posiedzenie otworzyła o godz. 16:00 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: 
Komendant Straży Miejskiej w Mosinie Jarosław Dobicki przedstawił prezentację dotyczącą 
30-lecia Straży Miejskiej w Mosinie, jej działalności i potrzebach sprzętowych. 
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Reprezentacyjną przybyła radna Agnieszka Gorzyńska, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa udział brało 6 jej członków. 
Następnie kolejno: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie Dominik Michalak, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, Dowódca JRG nr 9 PSP w Mosinie 
Paweł Zieliński, radny Waldemar Waligórski, radny Ryszard Rybicki oraz  Przewodnicząca 
Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka 
złożyli podziękowania i życzenia Straży Miejskiej w Mosinie z okazji jej jubileuszu. 
W trakcie przerwy w obradach, na Salę Reprezentacyjną przybyli kolejno: radny Marcin 
Ługawiak, radny Łukasz Kasprowicz i radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu 
tego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
udział brało 9 jej członków. 
Członkowie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa nie 
zgłosili żadnych uwag do przygotowanego przez jej przewodniczącą Elżbietę Jarecką projektu 
sprawozdania z prac wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie w roku 2021, 
który stanowi załącznik protokołu. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/728/18 z dnia 
25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej  
w Mosinie, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− własności terenu, do którego ma być dojazd od strony ul. Leśmiana, 

− wielkości terenu objętego przedmiotowym projektem uchwały, 

− liczby właścicieli nieruchomości objętych przedmiotowym projektem uchwały, 

− potrzeby zrobienia rozpoznania, czy Rada Miejska w Mosinie zaakceptuje wysokość 
zabudowy na terenie objętym przedmiotowym projektem uchwały, 

− działek, których dotyczył zakaz komunikacji z ul. Leśmiana, 

− przygotowania ul. Leśmiana do przyjęcia zwiększonego ruchu, 

− potrzeby zaprojektowania dodatkowej drogi z dojazdem na parking przy ul. Lema, 

− reakcji firm znajdujących się na terenie objętym przedmiotowym projektem uchwały  
na nieuchwalenie podwyższenia wysokości zabudowy na tym terenie. 
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Udział w niej wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radna Jolanta Szymczak, radna Elżbieta 
Jarecka, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Marcin Ługawiak i radny Andrzej Raźny. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura oraz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr LXII/728/18 z dnia 
25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przy ulicy Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej  
w Mosinie. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/134/15 z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta 
Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− potrzeby uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
terenu niezgodnego ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina po uchwaleniu nowego studium, 

− miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny sąsiadujące  
z terenem niezgodnym ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina. 

Udział w niej wzięli: radny Marcin Ługawiak, radna Elżbieta Jarecka i radny Waldemar 
Wiązek. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 2 o wyłączenie terenu, 
oznaczonego jako etap III, z procedowanego projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina, oznaczonego jako 
etap II (radny Łukasz Kasprowicz i radny Waldemar Wiązek nie wzięli udziału w tym 
głosowaniu), po czym 6 głosami „przeciw”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” odrzuciła 
wniosek dotyczący pozytywnego zaopiniowania projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały 
Rady Miejskiej w Mosinie Nr XX/134/15 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosinko oraz części miasta Mosina (radny Waldemar Wiązek nie 
wziął udziału w tym głosowaniu). 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
przedstawił wniosek o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla działki o nr ewid. 69/12 w Krosinku, przy ul. Malinowej 9. Analiza 
zasadności przystąpienia do sporządzenia przedmiotowego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad zasadnością przedmiotowego wniosku udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, 
radny Marcin Ługawiak, Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego  
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i Budownictwa Jan Dziurzyński, radny Waldemar Waligórski, radny Łukasz Kasprowicz i radna 
Agnieszka Gorzyńska. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 4 głosami 
„przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” – odrzuciła wniosek  
o uznanie za niezasadne przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ewid. 69/12 w Krosinku,  
przy ul. Malinowej 9. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka przedstawiła pismo OŚ.6232.2.2022 Burmistrza 
Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie lokalizacji punktu przeładunkowego 
odpadów komunalnych, które stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radna Agnieszka 
Gorzyńska, radny Marcin Ługawiak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek, 
radny Waldemar Waligórski i radny Andrzej Raźny. 
W trakcie tej dyskusji, Salę Reprezentacyjną opuścili: radna Agnieszka Gorzyńska i radny 
Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 7 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
6 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 3 w sprawie przekazania 
pisma Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2022 r. dotyczącego lokalizacji punktu 
przeładunkowego odpadów komunalnych do Komisji do spraw monitorowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej 

w Mosinie Nr LXII/728/18 z dnia 25 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ulicy 
Sowinieckiej, Gałczyńskiego, Leśmiana i Śremskiej w Mosinie.  

2. Komisja wnioskuje o wyłączenie terenu, oznaczonego jako etap III, z procedowanego 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi 
Krosinko oraz części miasta Mosina, oznaczonego jako etap II.  

3. Komisja przekazuje pismo Burmistrza Gminy Mosina z dnia 14 stycznia 2022 r. dotyczące 
lokalizacji punktu przeładunkowego odpadów komunalnych do Komisji do spraw 
monitorowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Mosina.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:01.  
 
 
        protokołował                                           przewodniczyła           
          
(-) Piotr Sokołowski                                            (-)  Elżbieta Jarecka 
                  


