
RADA MIEJSKA
W MOS1E

Protokół nr 38/13
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 21 lutego 2013 r.,
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.30 Przewodniczący Komisji Ochrony
Srodowiska i Rolnictwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według
załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z zastępcą burmistrza Sławomirem
Ratąjczakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania od czego jest zależna wysokość stawki opłaty ponoszonej przez właścicieli
nieruchomości za opróżnianie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości
ciekłych.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w związku z projektem uchwały w sprawie
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przyjęła 5 głosami „za”,
przy I głosie „wstrzymującym się” — wniosek nr 1.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.
W trakcie tego wystąpienia, na Salę Radnego przybył radny Krzysztof Siestrzencewicz,
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa udział brało 7 jej członków.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w związku z projektem uchwały w sprawie
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
na terenie Gminy Mosina, przyjęła 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”
— wniosek nr 2.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina,
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie udzieliła
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania przyczyn,
dla których został zmieniony zapis punktu 2) paragrafu 2 projektu uchwały w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina
oraz czy z tego powodu Majątek Rogalin nie będzie miał podstaw do zaskarżenia
przedmiotowej uchwały.

1



Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa w związku z projektem uchwały w sprawie
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina,
przyjęła 6 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” — wniosek nr 3.
Radny Jerzy Falbierski przedstawił powody, dla których głosował przeciwko
pozytywnemu zaopiniowaniu powyższego projektu uchwały.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grzślewicz—Gabler przedstawiła szczegóły na temat projektu uchwały w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z zastępcą
burmistrza Sławomirem Rataj czakiem udzieliła odpowiedzi na pytania, które między
innymi dotyczyły: wskazania przyczyn, dla których budowane chodniki nie przylegają
bezpośrednio do posesji; wskazania, czy są duże zmiany w proponowanym obecnie
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina w porównaniu
do regulaminu obowiązującego do tej pory; wskazania, czy przy tworzeniu
przedmiotowego Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mosina udział brał Komendant Straży Miejskiej w Mosinie; określenia, co znaczy
umieszczanie plakatów, reklam, ogłoszeń, nekrologów na urządzeniach do tego celu
przeznaczonych i czy w miejscach, gdzie nie wolno ich umieszczać, nie można też
umieszczać różnego rodzaju ogłoszeń i reklam wyborczych; wyjaśnienia treści zapisu
paragrafu 5 pkt 1) projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mosina; wskazania, czy na terenie gminy Mosina
znajdują się parkingi dla TIR-ów; niefortunności zapisu paragrafu 6 projektu uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina;
możliwości wprowadzenia zapisu ograniczającego ilość posiadanych psów; potrzeby
wyznaczenia specjalnie oznakowanych terenów zielonych, na których mieszkańcy
mogliby zwalniać z uwięzi zwierzęta domowe; wskazania, jak należy rozumieć zapis
paragrafu 8 pkt 2) projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Mosina; wskazania, czy jest przewidziana sankcja
za dopuszczenie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe; wskazania,
czy przewidziane będą zwolnienia w podatku od posiadania psów; możliwości
wprowadzenia zapisu precyzującego od jakiej ilości posiadanych zwierząt będzie ona
traktowana jako hodowla, aby poprzez ekonomiczny instrument ograniczać ich ilość
u jednego właściciela; niefortunności zapisu paragrafu 9 ust. 3 projektu uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina;
wskazania, jak należy rozumieć zapis paragrafu 9 ust. 2 projektu uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat potrzeby doprecyzowania brzmienia zapisu paragrafu 5 pkt 1) projektu
uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Mosina, na temat potrzeby wskazania miejsc parkowania TIR-ów na terenie Gminy
Mosina oraz na temat możliwości realizacji zakazu zakłócania ciszy i spokoju przez
zwierzęta domowe.
Mieszkaniec Mosiny Piotr Piwosz zwrócił uwagę na znajdujące się obecnie
pod śniegiem kamienie, zlokalizowane na krótkim odcinku ul. Kościuszki w Mosinie
— w bezpośrednim sąsiedztwie Specjalnego Ośrodka Szkolno—Wychowawczego
w Mosinie, w związku z czym parkujący tam swoje samochody mogą je uszkodzić.
Zgłosił również fakt, że na ul. Kalinowej znajdują się śmieci.
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Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił się z prośbą o informację, jakie
parametry ma gruz używany do utwardzenia lub naprawy zniszczonych dróg
o nawierzchni gruntowej.
Mieszkaniec Mosiny Wąjciech Tomczak zaproponował, aby do przedmiotowego
regulaminu utrzymania czystości i porządku wpisać obowiązek czipowania psów.
Chciałby on też, aby Gmina Mosina pomyślała o sterylizacji psów.
Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika
Grząślewicz—Gabler wyraziła przekonanie, że należałoby stworzyć sytuację, w której
mieszkaniec miałby alternatywę: płacić podatek od posiadania psów lub zaczipować
swojego psa.
Prowadzący obrad Waldemar Wiązek zaproponował, aby w „Merkuriuszu Mosińskim”
opublikować taryfikator kar.
Mieszkaniec Mosiny Wąjciech Tomczak zgłosił propozycję, aby do przedmiotowego
regulaminu utrzymania czystości i porządku wpisać zakaz parkowania samochodów
na chodnikach.
Radny Piotr Wilanowski zaproponował, aby paragraf 8 pkt 2) projektu uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina,
otrzymał brzmienie: „sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności
niepozostawiania ich bez dozoru poza zamkniętą posesją”.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa ustaliła, że zgłoszone i zaakceptowane
podczas tego posiedzenia propozycje zmian zostaną zgłoszone przez Kierownika
Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominikę Grząślewicz—Gabler
podczas XL sesji Rady Miejskiej w Mosinie jako autopoprawki. Zostaną też wówczas
wyjaśnione kwestie, na które w dniu dzisiejszym nie udzielono odpowiedzi.
W trakcie rozpatrywania przedmiotowego projektu uchwały, Salę Radnego opuścił
radny Marian Osuch, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia Komisji
Ochrony Srodowiska i Rolnictwa udział brało 6 jej członków.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa przyjęła w związku z projektem uchwały
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mosina,
jednogłośnie, czyli 6 głosami „za” — wniosek nr 4.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi
załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Kierownikiem Referatu Planowania
Przestrzennego i Budownictwa Sławomirem Ambrożewiczem udzielił odpowiedzi
na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania, czy przystąpienie
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Mosina ma też związek z postępowaniem prokuratorskim zmierzającym
do uchylenia studium z 2010 r.; wskazania, w jakich enklawach studium będzie
zmieniane; wskazania, czy istnieje możliwość, że procedura związana z uchwaleniem
nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina będzie trwała kilka lat; określenia szacunkowych kosztów opracowania
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina;
wskazania, czy na każde „zawołanie” będzie zmieniane Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina; wskazania,
czy na podstawie przedmiotowej uchwały będzie tworzone nowe Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, czy też
będzie poprawiane „stare”; wskazania, czy uchwalone w „międzyczasie” plany
miejscowe będą też ulegały zmianie automatycznie.
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Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła też dyskusję
na temat potrzeby przeanalizowania zasadności zgłoszonych wniosków o zmianę
studium przed podjęciem decyzji o przystąpieniu do sporządzenia Studium
uwamnkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina
oraz na temat potrzeby uwzględnienia wszystkich wniosków złożonych do tego
studium.
Wyżej wymieniona komisja stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła w związku
z projektem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, jednogłośnie
— 6 głosami „za” — wniosek nr 5.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratąjczak przedstawił szczegóły dotyczące „podatku
śmieciowego”, w tym rozwiązań określających sposób selekcji odpadów i ich
rozliczanie. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania, czy każda ilość śmieci zostanie zabrana i czy odbiór będzie też
co 2 tygodnie; wskazania, w jaki sposób „wyłapać” osoby mieszkające w domach
„,nieodebranych”, które w ten sposób mogą unikać tych opłat; wskazania,
co w przypadku, gdy mieszkańcy nie złożą deklaracji o rezygnacji z usług
dotychczasowego odbiorcy odpadów komunalnych; możliwości wygrania przetargów
na odbiór odpadów komunalnych przez duże firmy stosujące ceny dumpingowe;
wskazania, czy odbiorca odpadów komunalnych startujący w przetargu będzie musiał
dysponować co najmniej pięcioma śmieciarkami; wskazania, czy będą ulgi w „podatku
śmieciowym” dla rodzin wielodzietnych; wskazania sposobu, w jaki będzie pobierany
„podatek śmieciowy” od mieszkańców „dzikiej zabudowy” nad Jeziorem
Dymaczewskim i sposobu wywiezienia stamtąd odpadów komunalnych.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat problemu ‚„dzikiej zabudowy” nad Jeziorem Dymaczewskim i możliwości jego
rozwiązania.
Zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak przedstawił informacje na temat modernizacji
linii kolejowej Poznań — Wrocław.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
na temat potencjalnych przebiegów objazdów podczas prac modernizacyjnych na linii
kolejowej Poznań — Wrocław.
Następnie zastępca burmistrza Sławomir Ratajczak wraz z Kierownikiem Referatu
Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomirem Ambrożewiczem udzielił
odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: wskazania kierunku, w który
będzie kierowana woda z wybudowanego tunelu pod torami kolejowymi
w ul. Sremskiej; określenia dojazdu do „pałacu ślubów” podczas prac
modernizacyjnych.
Zastępca burmistrza Sławomir Rataj czak przedstawił szczegóły dotyczące projektu
międzygminnego schroniska dla zwierząt „Skałowo”. Następnie udzielił odpowiedzi
na pytanie dotyczące wskazania, czy został już dokonany wybór, że Gmina Mosina
będzie korzystała z międzygmiimego schroniska dla zwierząt „Skałowo”, czy też
wybuduje swoje schronisko w Bolesławcu.
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Sławomir
Ambrożewicz wraz zastępcą burmistrza Sławomirem Ratąjczakiem przedstawił
szczegóły dotyczące planowanych obwodnic na terenie Gminy Mosina i stanu prac
nad nimi.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadzili dyskusję
na temat jakości i możliwości budowy dróg betonowych na terenie Gminy Mosina.
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WNIOSKI KOMISJI OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA:
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie górnych stawek opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych.

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy
Mosina.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Mosina.

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały o przystąpieniu do sporządzenia
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Mosina.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.50.

protokołował przewodniczył

Piotr Sokołowski Walde ar Wiązek
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