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Protokół nr 5/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniach 22 kwietnia 2021 r. i 6 maja 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła w dniu 22 kwietnia 2021 r., o godz. 17:05, 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 wzięli 
udziału radny Zbigniew Grygier oraz radny Michał Kleiber). 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 

Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka poinformowała, iż temat drugi posiedzenia dotyczący 
planowania przestrzennego zostanie omówiony w drugiej części posiedzenia, którą 
zaplanowano na dzień 6 maja 2021 r. Następnie przechodząc do pierwszego tematu 
posiedzenia, tj. planowanie i zarządzanie terenami zieleni w gminie,  poinformowała  między 
innymi, iż Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
otrzymała materiały w przedmiotowym temacie, jednak są one niezupełne w związku 
z powyższym temat ten poruszony zostanie również na posiedzeniu ww. komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie, które zaplanowano na dzień 20 maja 2021 r. Kopia przekazanych 
materiałów stanowi załącznik niniejszego protokołu.  
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno radny Arkadiusz Cebulski oraz radna 
Agnieszka Gorzyńska , tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: utrzymania punktu widokowego w Wiórku przez 
sołectwo oraz konieczności wsparcia jednostek pomocniczych w zakresie pielęgnacji zieleni 
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, pielęgnacji zieleni na terenie gminy Mosina 
ze środków funduszy sołeckich i konieczności przeprowadzania w tym zakresie konsultacji 
z Gminą, działań Gminy Mosina w zakresie pielęgnacji zieleni oraz potrzeby współpracy 
Urzędu Miejskiego w Mosinie z Sołtysami i Przewodniczącymi Osiedli w zakresie pielęgnacji 
zieleni i planowanych nasadzeń, potrzeby sporządzenia zestawienia wskazującego tereny 
zieleni, które utrzymuje Gmina Mosina, braku prawidłowego utrzymania poboczy dróg przez 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich oraz Zarząd Dróg Powiatowych, skutków 
negatywnych oraz korzyści przyrodniczych i finansowych wynikających z braku koszenia 
poboczy dróg oraz trawników, lokalizacji nowego parku przy Kanale Mosińskim, potrzeby 
przemyślanego dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, konieczności ujmowania zieleni 
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz konieczności zrównoważenia 
potrzeb urbanistycznych z potrzebami przyrodniczymi.   
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz - Gabler, prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, 
radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar Wiązek, mieszkaniec gminy Mosina …………… 
…………, radny Ryszard Rybicki, radna Agnieszka Gorzyńska, radny Marcin Ługawiak.   
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
jednogłośnie, czyli 13 głosami „za”– wniosek nr 1 dotyczący opracowania strategii rozwoju 
terenów zieleni Gminy Mosina. Następnie ww. komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie 
nie przyjęła wniosku dotyczącego zakupu i ustawienia 6 ławek na terenie leśnym 
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prowadzącym z Krosinka do Ludwikowa, przy 7 głosach „przeciw”, 2 głosach 
„wstrzymujących się” oraz 4 głosach „za”. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura wskazał 
na przyczyny wycofania z procedowania projektu uchwały w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obejmującego część działki o nr ewid. 468/4, obręb 
Radzewice. 
Projektantka Joanna Grocholewska przy pomocy prezentacji przedstawiła projekt uchwały 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta 
Mosina oraz części wsi Sowiniec – Etap I, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: braku ujęcia w planie strefy buforowej z zielenią 
wysoką od ulicy Śremskiej oraz od ulicy Leśmiana zgodnie z wcześniejszymi uzgodnieniami 
z mieszkańcami gminy Mosina, zapisów planu dotyczących nasadzeń zieleni, dopuszczalnej 
wysokość obiektów na terenie oznaczonym w  planie jako P/U, tj. terenie obiektów 
produkcyjnych, składów i magazynów lub zabudowy usługowej, poszerzenia strefy zabudowy 
i braku zapewnienia odpowiedniej obsługi komunikacyjnej dla tego terenu, planów i budowy 
obwodnicy, sposobu i możliwości planowania stref przemysłowych na terenie gminy Mosina, 
znajdowania się terenu objętego planem w strefy ochrony pośredniej ujęcia wody  w rejonie 
Mosina-Krajkowo i uzgodnień  w tym zakresie planu ze Spółką Aquanet, przyczyn braku uwag 
do planu i niekorzystnego terminu jego wyłożenia do publicznego wglądu, ustaleń planu 
dotyczących zasad lokalizacji miejsc parkingowych, zapisów planu dotyczących zalesienia 
terenu oraz możliwości realizacji tego zapisu, konieczności przedstawienia informacji na temat 
przeprowadzonych prac archeologicznych przed realizacją inwestycji polegającej  na budowie 
zbiornika  retencyjnego na osiedlu „Nowe Krosno”, konieczności przekazywania Komisji 
Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa prognozy oddziaływania 
na środowisko dla procedowanych planów miejscowych, prognozy finansowej dotyczącej  
omawianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wyłączenia 
z opracowania mpzp dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I, terenu 
oznaczonego w projekcie jako P/U, polityki przestrzennej Gminy Mosina, potrzeby budowy 
obwodnicy i procedowania mpzp w tym zakresie, zapisów obecnego i projektowanego 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina 
oraz konieczności zrównoważonego rozwoju gminy, możliwości dalszego procedowania 
omawianego planu miejscowego z wyłączeniem terenu oznaczonego w projekcie jako P/U, 
a także na temat możliwości odlesienia terenu znajdującego się w strefie objętej 
rozporządzeniem w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie                     
Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego. 
W jej trakcie, posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Maciej Patela oraz 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 udział wzięli: radny Waldemar Wiązek, projektantka Joanna Grocholewska, 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, radny Marcin 
Ługawiak, radna Małgorzata Kaptur, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, 
radny Andrzej Raźny, radny Łukasz Kasprowicz, radny Arkadiusz Cebulski, prowadząca obrady 
Elżbieta Jarecka, radna Jolanta Szymczak oraz …………………………………………………………… . 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
6 głosami „za”, przy 5 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 2 dotyczący wyłączenia 
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z opracowania mpzp dla terenów części miasta Mosina oraz części wsi Sowiniec - Etap I, terenu 
oznaczonego w projekcie jako P/U. 
Po przeprowadzonym głosowaniu, 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. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. Dolina Kopla – część wschodnia obejmującego część 
wsi Babki oraz Daszewice, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: możliwości dołączenia do omawianego planu 
miejscowego terenu zlokalizowanego przy zbiegu ulicy Gromadzkiej i Poznańskiej 
w Czapurach. 
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 9 jej 
członków. 
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur oraz Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
7 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 w sprawie dołączenia 
obszaru w Czapurach do projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Dolina Kopla - część wschodnia" 
obejmującego część wsi Babki oraz Daszewice. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura wskazał, iż z uwagi 
na przyjęty wniosek rozważona zostanie zmiana nazwy omawianego projektu uchwały. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła 7 głosami 
„za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 4 w sprawie pozytywnego 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego pn. "Dolina Kopla - część wschodnia" obejmującego część 
wsi Babki oraz Daszewice wraz z wnioskiem. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka wskazała, iż temat dotyczący Gminnej Komisji 
Urbanistycznej omówiony zostanie na drugiej części posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa, która zaplanowano na dzień 6 maja br.  
Następnie w  dyskusji poruszono między innymi tematy: budowy nadajnika 5G w Pecnej 
oraz potrzeby poinformowania mieszkańców Pecnej o braku realizacji takiej inwestycji, 
podjętych przez Gminę Mosina działaniach odnoszących się do pism skierowanego 
do Burmistrza Gminy Mosina przez mieszkańców Osiedla „Przy Dębach” w Rogalinie 
oraz mieszkańców wspólnoty mieszkaniowej- ul. Nowa w Rogalinie, dotyczących problemów 
związanych z odprowadzaniem ścieków i brakiem przyłączenia do kanalizacji sanitarnej 
oraz problemów związanych z zaopatrzeniem w wodę. 
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 8 jej 
członków. 
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W dyskusji udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam 
Ejchorst, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Tomasz Łukowiak, prowadząca obrady Elżbieta Jarecka. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka przerwała posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa o godz. 21:45, wskazując przy tym, że zostanie 
ono wznowione w dniu 6 maja 2021 r., o godz. 17:00. 
Posiedzenie wznowiła w dniu 6 maja 2021 r., o godz. 17:08, Przewodnicząca Komisji Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa Elżbieta Jarecka. W tej części 
posiedzenia nie wzięli udziału radny Zbigniew Grygier oraz radny Maciej Patela.  
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura odnosząc 
się do przekazanego członkom Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego 
i Bezpieczeństwa harmonogramu sporządzania aktów planistycznych przedstawił informację 
na temat etapu i procedur związanych z opracowywaniem planu miejscowego dla Dymaczewa 
Nowego, Rogalina oraz Mosiny-Jezioro Budzyńskie. Harmonogram sporządzania aktów 
planistycznych stanowi załącznik niniejszego 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 
10 jej członków. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: możliwości procedowania planów miejscowych 
na podstawie dwóch koncepcji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mosina, tj. obowiązującego oraz projektowanego, wkładu Gminy 
Mosina w sporządzanie dokumentów planistycznych oraz przyczyn wydłużenia się tych 
procedur, procedowania planu miejscowego dla terenu w Dymaczewie Nowym, podziału tego 
planu na dwa etapy, „dzikiej” zabudowy w Dymaczewie Nowym oraz konieczności 
zorganizowania spotkania z właścicielami tych gruntów, procedowania studium uwarunkowań 
i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina oraz możliwości udostępnienia 
radnym Rady Miejskiej w Mosinie informacji na temat wprowadzonych zmian do tego 
projektu, przyczyn wydłużenia procedowania planu miejscowego dla terenów przy cmentarzu 
w Krośnie oraz negatywnych skutków z tym związanych dla mieszkańców, sposobu 
rozpatrywania uwag złożonych do wyłożonych planów miejscowych, możliwości ujęcia 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów części miasta Mosina 
oraz części wsi Sowiniec – Etap I, w okolicy ulicy Gałczyńskiego, Leśmiana oraz Śremskiej, 
terenów przeznaczonych pod zabudowę rzemieślniczą, możliwości etapowania tego planu 
oraz konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami odnośnie 
przeznaczenia tego terenu, a także możliwości ujęcia w tym planie strefy buforowej z zielenią 
wysoką od ulicy Śremskiej oraz od ulicy Leśmiana  oraz konieczności przestrzegania  w tym 
planie zapisów rozporządzenia w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 
w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, 
procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów części wsi Krosinko oraz możliwości zmiany przebiegu obwodnicy, działań Gminy 
Mosina w porównaniu z innymi gminami w zakresie planowania i zagospodarowania 
przestrzennego i procedur z tym związanych, procedury planistycznej dotyczącej 
projektowanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mosina oraz jego zapisów, ujęcia w obowiązującym studium z byt obszernych terenów 
przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, znajdujących w strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wody oraz braku działań Gminy Mosina po wejściu w życie rozporządzeniem w sprawie 
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ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia 
Poznańskiego Systemu Wodociągowego oraz zagospodarowania pod zabudowę 
mieszkaniową dwóch wsi zlokalizowanych w sąsiedztwie ujęcia wody, tj. Baranowa i Sowinek 
oraz negatywnych skutków z tym związanych, a także braku racjonalnego działania Gminy 
Mosina w tym zakresie, procedury planistycznej dotyczącej miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla wsi Żabinko, możliwości zmniejszenia 
w projektowanym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Mosina terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w tym w miejscowości 
Sowinki, procedury wydawania warunków zabudowy przez Burmistrza Gminy Mosina 
oraz skutków przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezgodnego 
z wydanymi warunkami zabudowy, działań planistycznych Gminy Mosina dotyczących terenu 
między Krosnem, Mosiną od ulicy Strzeleckiej a Kanałem Mosińskim, konieczności zwiększenia 
ilości konsultacji społecznych w sprawie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mosina. 
W jej trakcie, do posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa dołączyli: radny Marcin Ługawiak, radny Michał Kleiber oraz radny 
Waldemar Waligórski, natomiast posiedzenie opuścili kolejno: radny Łukasz Kasprowicz 
oraz radna Agnieszka Gorzyńska tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, radny Arkadiusz 
Cebulski, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Waldemar Wiązek, radna 
Małgorzata Kaptur, Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa 
Jan Dziurzyński, radca prawny Paweł Mielewczyk, …………………………………………………oraz radny 
Marcin Ługawiak.  
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka wskazała, iż członkowie Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa otrzymali materiały dotyczące tematu 
posiedzenia, tj. analizy rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy, które stanowią 
załącznik niniejszego protokołu. 
W dyskusji poruszono między innymi tematy: wydanych warunków zabudowy 
dla nieruchomości  o numerze ewidencyjnym 29, 16/7, 16/6 oraz 15, obręb Babki, możliwości 
zabezpieczenia terenu, na którym nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, przed zbyt gęstą zabudową.  
W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Elżbieta Jarecka oraz Zastępca Kierownika 
Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński.  
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
odnosząc się do tematyki posiedzenia dotyczącej planowania przestrzennego, tj. określenia 
obszarów, dla których trzeba pilnie opracować plany miejscowe, poinformował, iż obszary  
te zostały wskazane w analizie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina, 
która została przedstawiona podczas posiedzeń Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa, które odbyły się w lutym oraz marcu br.  
W dyskusji poruszono między innymi tematy: sposobu sporządzenia analizy zmian 
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Mosina, pisma właścicieli działek zlokalizowanych 
na terenie gminy Mosina o udzielenie informacji, czy w projektowanym studium zmienia się 
przeznaczenie tych działek. 
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W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, Zastępca Kierownika Referatu 
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński, Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, 
oraz radny Dominik Michalak. 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka odnosząc się do tematyki posiedzenia, tj. Gminna Komisja 
Urbanistyczna przedstawiła część treści wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Poznaniu z dnia 13 września 2011 r. odnoszącego się do członkostwa w Gminnej Komisji 
Urbanistyczno-Architektonicznej osób podległych służbowo Wójtowi/Burmistrzowi. Wydruk 
wyroku 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 jej bezstronności oraz potrzeby rozważenia zmiany składu 
ww. komisji i podniesienia jej rangi.  
W dyskusji udział wzięli: prowadząca obrady Elżbieta Jarecka, Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz 
Sura oraz radna Małgorzata Kaptur. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura odniósł 
się do prośby radnego Marcina Ługawiaka  dotyczącej wsparcia pogorzelców, mieszkańców 
Gminy Mosina w pozyskaniu między innymi stosownej dokumentacji w tym warunków 
zabudowy,  umożliwiającej wybudowanie nowego domu.  
Następnie w dyskusji poruszono między innymi tematy: działań i uzgodnień dotyczących 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Krajkowa, stanowiska Spółki 
Aquanet odnośnie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina oraz stanowiska innych organów odnoszących się do projektu 
studium, możliwości na obecnym etapie procedowania projektu studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina dokonania korekty 
przeznaczenia terenów,  między innymi w Sowinkach.  
W dyskusji udział wzięli: radna Małgorzata Kaptur, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław 
Mieloch oraz Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura. 

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 

1. Komisja wnioskuje o opracowanie strategii rozwoju terenów zieleni Gminy Mosina. 
2. Komisja wnioskuje o wyłączenie z opracowania mpzp dla terenów części miasta Mosina 

oraz części wsi Sowiniec - Etap I, terenu oznaczonego w projekcie jako P/U. 
3. Komisja wnioskuje o dołączenie obszaru w Czapurach do projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
pn. "Dolina Kopla - część wschodnia" obejmującego część wsi Babki oraz Daszewice. 

4. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. "Dolina Kopla - część 
wschodnia" obejmującego część wsi Babki oraz Daszewice wraz z przyjętym wnioskiem. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.20  
 
  protokołowała                                                   przewodniczyła 
 
(-) Anita Ćwiklińska                                        (-)  Elżbieta Jarecka 


