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Protokół nr 3/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniach 18 i 24 lutego 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła w dniu 18 lutego 2021 r., 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 (w tej części posiedzenia nie wzięła 
udziału radna Agnieszka Gorzyńska). 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Anna Chlebowska-Styś z Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału 
Monitoringu Środowiska w Poznaniu przedstawiła prezentację „Monitoring jakości 
powietrza”, która stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył 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 nad przedstawioną prezentacją poruszono między innymi tematy: przyczyn 
spadku zanieczyszczeń powietrza w latach 2018 i 2019 oraz w roku 2020 w stosunku do roku 
2019, lokalizacji w Mosinie certyfikowanego czujnika pomiaru zanieczyszczeń powietrza, 
instytucji badających przyczyny zmian w zanieczyszczeniach powietrza i losów danych  
z monitoringu jakości powietrza, wpływu ukształtowania terenu na utrzymywanie się smogu 
na danym terenie, wpływu ilości przemieszczających się pojazdów samochodowych  
i samolotów na wzrost zanieczyszczeń powietrza, technologii, jaka powinna zostać 
zastosowana w kotłach centralnego ogrzewania, potrzeby zebrania precyzyjnej wiedzy  
na temat domów, które dymią i smrodzą, aby móc zdiagnozować problem i wystąpić  
z pomocą ich mieszkańcom oraz noweli przepisów dotyczących termomodernizacji, która ma  
na celu utworzenie centralnej ewidencji emisyjności budynków i przygotowania Gminy 
Mosina do przyszłego jej obowiązku. 
W jej trakcie, 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 14 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, 
Anna Chlebowska-Styś z Departamentu Monitoringu Środowiska Regionalnego Wydziału 
Monitoringu Środowiska w Poznaniu, Adam Moskal z Mosińskiej Inicjatywy Smogowej, radny 
Marcin Ługawiak, radny Arkadiusz Cebulski, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
radny Waldemar Wiązek, mieszkaniec gminy Mosina ……………….., radny Dominik Michalak 
i Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka.  
Marcin Wachek z Oddziału Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony Powietrza i Hałasu 
Wydziału Pozwoleń i Programów Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Wielkopolskiego przedstawił prezentację dotyczącą działań samorządu 
Województwa Wielkopolskiego w zakresie ochrony powietrza. 
Agnieszka Lewicka z Oddziału Gospodarki Wodno-Ściekowej, Ochrony Powietrza i Hałasu 
Wydziału Pozwoleń i Programów Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
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Województwa Wielkopolskiego przedstawiła prezentację dotyczącą programów z zakresu 
ochrony powietrza. 
W dyskusji nad przedstawionymi prezentacjami poruszono między innymi tematy: zachęt 
finansowych na modernizację budynków mieszkalnych oraz wymianę kotłów, pieców  
i palenisk oraz możliwości skorzystania z nich, konsekwencji ekonomicznych wymiany pieców 
centralnego ogrzewania jako hamulca w podejmowaniu przez mieszkańców decyzji w tej 
sprawie, braku udzielenia przez Burmistrza Gminy Mosina wyjaśnień Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego w sprawie uchwały Rady Miejskiej w Mosinie dotyczącej 
wprowadzenia na terenie gminy Mosina ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji,  
w których następuje spalanie paliw, skali dofinansowania dla Gminy Mosina na wymianę 
kotłów centralnego ogrzewania, potrzeby poznania problemów mieszkańców gminy Mosina 
z wymianą kotłów centralnego ogrzewania oraz preferencji dla Gminy Mosina na ochronę 
ujęcia wody i terenów Wielkopolskiego Parku Narodowego przed zanieczyszczonym 
powietrzem. 
Udział w niej wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, Agnieszka Lewicka z Oddziału Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, Ochrony Powietrza i Hałasu Wydziału Pozwoleń i Programów 
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radny Marcin Ługawiak, Marcin Wachek z Oddziału Gospodarki 
Wodno-Ściekowej, Ochrony Powietrza i Hałasu Wydziału Pozwoleń i Programów 
Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, 
Wojciech Pierzchalski z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”, Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Mosinie Małgorzata Kaptur, radny Waldemar Wiązek i radny Ryszard Rybicki. 
Franciszek Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego przedstawił prezentację  
na temat smogu i katastrofy klimatycznej. 
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa opuścił radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym 
ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział 
brało 13 jej członków. 
W dyskusji nad przedstawioną prezentacją poruszono między innymi tematy: ilości 
wyciętych i nasadzonych przez Gminę Mosina drzew oraz nieudzielonych dotacji na wymianę 
kotłów centralnego ogrzewania, problemu usychania nasadzonych drzew oraz braku 
wypracowania przez Komisję Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa stanowiska  
w sprawie pytań Franciszka Niemczewskiego z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego 
dotyczących katastrofy klimatycznej. 
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 12 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Franciszek 
Niemczewski z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
Radosław Łucka, radny Marcin Ługawiak, radny Waldemar Waligórski, Adam Moskal  
z Mosińskiej Inicjatywy Smogowej, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata 
Kaptur oraz …………………………... . 
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Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił prezentację dotyczącą działań Gminy Mosina na rzecz poprawy jakości 
powietrza.  
W trakcie tego wystąpienia, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 11 jej członków. 
W dyskusji nad przedstawioną prezentacją poruszono między innymi tematy: braku 
odpowiedzi Burmistrza Gminy Mosina na pytania „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”  
ze stycznia i lutego 2021 r. dotyczące polityki antysmogowej, doradcy energetycznego  
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, potrzeby aktualizacji informacji dotyczących doradztwa  
w korzystaniu z programu „Czyste powietrze” na stronie internetowej Gminy Mosina, sprawy 
braku utworzenia stanowiska ekodoradcy w Urzędzie Miejskim w Mosinie, działań 
prowadzonych przez Adama Moskala z Mosińskiej Inicjatywy Smogowej oraz możliwości  
i potrzeby wyodrębnienia frakcji popiołów w ramach gospodarki odpadami komunalnymi. 
W jej trakcie, 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 10 jej 
członków.  
W dyskusji udział wzięli: Wojciech Pierzchalski z „Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej”, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, Franciszek Niemczewski  
z Młodzieżowego Strajku Klimatycznego, Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka, radny Dominik Michalak, radny Michał Kleiber, Adam 
Moskal z Mosińskiej Inicjatywy Smogowej, radny Marcin Ługawiak, radna Małgorzata Kaptur, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch i prowadząca obrady Elżbieta Jarecka. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka przerwała posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa o godz. 21:58, wskazując przy tym, że zostanie 
ono wznowione w dniu 24 lutego 2021 r., o godz. 17:00. 
Posiedzenie wznowiła w dniu 24 lutego 2021 r., o godz. 17:04, Przewodnicząca Komisji 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. W tej 
części posiedzenia nie wziął udziału radny Zbigniew Grygier. 
Mieszkaniec gminy Mosina ………………… przedstawił założenia programu pilotażowego 
„Gmina Mosina bez smogu”, który stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Michał Kleiber, radna Agnieszka 
Gorzyńska i radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 14 jej członków. 
W dyskusji nad wyżej wymienionym programem pilotażowym udział wzięli: prowadząca 
obrady Elżbieta Jarecka, radny Marcin Ługawiak, radny Arkadiusz Cebulski i radna 
Małgorzata Kaptur. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
13 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący wysłania przez 
Burmistrza Gminy Mosina zapytań do Marszałka Województwa, do Wojewody 
Wielkopolskiego, do Prezydenta Miasta Poznania o środki finansowe, jakie Gmina Mosina 
może pozyskać na dofinansowanie do wymiany pieców oraz ochrony powietrza, w związku 
ze szczególną ochroną terenów WPN oraz położeniem na terenie miasta i gminy Mosina 
bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody dla aglomeracji poznańskiej. 
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Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przy pomocy 
prezentacji przedstawił projekt uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: konfliktu interesów Kierownika Referatu 
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosza Sury będącego jednocześnie  
szefem Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, składu Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej, formy, zalet i wad przedmiotowego opracowania, sposobu 
przedstawienia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mosina, „dzikiej” zabudowy w Dymaczewie Nowym i możliwości rozwiązania tego 
problemu, zabudowy w Czapurach, celu i potencjalnych skutków podjęcia uchwały w sprawie 
aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Mosina, trudności w dotarciu do aktualnych miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego, funkcjonalności Geoportalu, niespójnych informacji dotyczących 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krajkowo, problemów 
mieszkańców z dostępem do interesujących ich dokumentów z zakresu planowania 
przestrzennego oraz zbyt małej szczegółowości i braku odniesienia przedmiotowego 
opracowania do dokumentu dotyczącego obszaru metropolitalnego. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Waldemar Wiązek i radny Arkadiusz Cebulski, tak więc 
odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej  
w Mosinie udział brało 12 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, Zastępca Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz 
Łukowiak, radny Łukasz Kasprowicz, radny Marcin Ługawiak, radny Arkadiusz Cebulski, 
prowadząca obrady Elżbieta Jarecka oraz goście uczestniczący w posiedzeniu: …………………, 
……………….. i ……………………………..   
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący 
pozostawienia projektu uchwały w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego bez zaopiniowania. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz warunków i trybu składania deklaracji, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu, a Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
przyjęła w powyższej sprawie 10 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się”  
– wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania wyżej wymienionego projektu obwieszczenia. 
W tym momencie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Waldemar Waligórski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej 
członków. 
Następnie w dyskusji poruszono między innymi tematy: potrzeby przygotowania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Krosno z wyznaczonymi  
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na tym terenie działkami przeznaczonymi pod rekreację, potrzeby dokonania szczegółowej 
analizy dotyczącej rezerwatu przyrody w Krajkowie, możliwości uwzględnienia  
lub unieważnienia w uchwalanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wydanych wcześniej warunków zabudowy i konsekwencji z tym związanych oraz wpływu 
planu ogólnego Gminy Mosina, który obowiązywał do 2003 roku, na wydawane decyzje 
administracyjne. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuściła radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, radny Marcin Ługawiak, radna Małgorzata 
Kaptur, Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan 
Dziurzyński i radny Marcin Ługawiak. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
w 9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący niezwłocznego 
przygotowania przez Burmistrza Gminy Mosina projektu uchwały o przystąpieniu  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Sowinki, 
uwzględniającego wniosek mieszkańców wsi Sowinki z 15 lutego 2021 r., wniosek nr 5 
dotyczący udostępnienia opinii Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej Analizy 
zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina, wniosek nr 6 dotyczący 
niezwłocznego przygotowania przez Burmistrza Gminy Mosina projektu uchwały  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla wsi Baranowo i wniosek nr 7 dotyczący przygotowania i umieszczenia na stronie 
internetowej Gminy planu ogólnego Gminy Mosina, który obowiązywał do 2003 roku, jeżeli 
jest on punktem odniesienia dla decyzji administracyjnych. 
Radny Łukasz Kasprowicz przedstawił swoje stanowisko w sprawie potrzeby prowadzenia 
rozmów z właścicielami terenów „dzikiej zabudowy” w Dymczewie Nowym. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o wysłanie, w związku z ogromnym 

problemem zanieczyszczenia powietrza w naszej gminie, zapytań do Marszałka 
Województwa, do Wojewody Wielkopolskiego, do Prezydenta Miasta Poznania, jakie 
środki Gmina Mosina może pozyskać na dofinansowanie do wymiany pieców  
oraz ochrony powietrza, w związku ze szczególną ochroną terenów WPN oraz położeniem 
na terenie miasta i gminy Mosina bezpośredniej i pośredniej strefy ochronnej ujęcia wody 
dla aglomeracji poznańskiej. 

2. Komisja wnioskuje o pozostawienie projektu uchwały w sprawie aktualności Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina  
oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bez zaopiniowania, z prośbą 
o jej uzupełnienie. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji. 

4. Komisja wnioskuje o niezwłoczne przygotowanie przez Burmistrza Gminy Mosina projektu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
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przestrzennego dla wsi Sowinki, uwzględniającego wniosek mieszkańców wsi Sowinki  
z 15 lutego 2021 r.  

5. Komisja wnioskuje do Burmistrza Gminy Mosina o udostępnienie opinii Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej dotyczącej Analizy zmian w zagospodarowaniu 
przestrzennym Gminy Mosina. 

6. Komisja wnioskuje o niezwłoczne przygotowanie przez Burmistrza Gminy Mosina projektu 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Baranowo. 

7. Komisja wnioskuje o przygotowanie i umieszczenie na stronie internetowej Gminy planu 
ogólnego Gminy Mosina, który obowiązywał do 2003 roku, jeżeli jest on punktem 
odniesienia dla decyzji administracyjnych. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.48.  
 
  protokołował                                                   przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                     (-) Elżbieta Jarecka 
 


