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 Pani 

 Małgorzata Kaptur 

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 w Mosinie  

 /w miejscu/    

 

Odpowiadając na pytania sformułowane przez Pan Waldemara Waligórskiego, Pana Jana 

Marciniaka, Pana Łukasza Kasprowicza oraz Pana Romana Kolankiewicza - Radnych Rady Miejskiej 

w Mosinie w trakcie LIV Sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28 października 2021 r., informuję, co 

następuje.  

 

Pytanie Radnego Waldemara Waligórskiego - postępowanie dotyczące budowy mostu nad 

rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej Luboń-Czapury, od drogi wojewódzkiej 

nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, Mosina, powiat poznański, województwo 

wielkopolskie 

Na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu, Burmistrz Miasta Luboń prowadzi 

postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

przedsięwzięcia polegającego na „Budowie mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi 

powiatowej Luboń-Czapury, od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń, 

Mosina, powiat poznański, województwo wielkopolskie”. Z uwagi na fakt, iż inwestycja usytuowana 

jest na terenie dwóch gmin, Burmistrz Miasta Luboń pismem z dnia 31 sierpnia 2020 r, znak: 

WPRIOŚ.6220.8.2020 zwrócił się do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą o wydanie opinii ws. realizacji 

części przedsięwzięcia, które znajduje się na obszarze podlegającym właściwości miejscowej 

tutejszego organu. 

Postanowieniem z dnia 29 września 2020 r., znak: OŚ.6220.24.2020.MT Burmistrz Gminy 

Mosina pozytywnie zaopiniował realizację inwestycji, wskazując jednak na konieczność 

uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach szeregu warunków/wymagań, 

mających na celu przeciwdziałanie, minimalizację i kompensację oddziaływań generowanych 

na etapie budowy i eksploatacji inwestycji, które mogą ujawnić się na terenie podlegającym 

właściwości tutejszego organu. 

Z uwagi jednak na konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego 

przedsięwzięcia na środowisko (Inwestor przedłożył Raport), organ prowadzący postępowanie, 

w świetle nowych dowodów w sprawie, ponownie zwrócił się do Burmistrza Gminy Mosina z prośbą 

o podtrzymanie opinii z dnia 29 września 2020 r., znak: OŚ.6220.24.2020.MT lub wydanie nowej 

opinii Aktualnie trwają czynności wyjaśniające, w tym analiza przedłożonej dokumentacji. Wydłużono 

termin wydania opinii do dnia 30 listopada 2021 r. 



 

Jednocześnie Burmistrz Miasta Luboń, ze względu na złożony charakter sprawy, i konieczność 

uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia z organami opiniującymi, wyznaczył nowy termin 

załatwienia sprawy do dnia 15 grudnia 2021 r. 

Pytanie Radnego Jana Marciniaka - wniosek w przedmiocie zbadania poziomu hałasu 

kolejowego przy ul. Targowej i Czarnieckiego w Mosinie (odcinek do torów kolejowych) 

W dniu 28 września 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynął wniosek w przedmiocie 

zbadania poziomu hałasu przy ul. Targowej i Czarnieckiego w Mosinie (odcinek do torów kolejowych). 

Zawiadomieniem z dnia 19 października 2021 r., znak: OŚ.604.26.2021.NR Burmistrz Gminy Mosina 

przekazał przedmiotowe zgłoszenie organowi właściwemu do kontroli podmiotów korzystających ze 

środowiska, w tym do wykonywania pomiarów i analiz tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska w Poznaniu. 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, z uwagi na brak możliwości 

prawnych do dyscyplinowania zarządzającego linią kolejową w kwestii oddziaływania akustycznego, 

pismem z dnia 28 października 2021 r. przekazał wniosek mieszkańca gminy Mosina organowi 

właściwemu tj. Staroście Poznańskiemu, celem rozważenia możliwości skorzystania z dyspozycji 

wynikającej z art. 362 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2021 r. Prawo Ochrony Środowiska 

tzn. nałożenia obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenia środowiska 

do stanu właściwego.  

Pytanie Radnego Jana Marciniaka - wniosek w przedmiocie uciążliwości odorowych 

w związku z użytkowaniem kotłowni na osiedlu za Barwą w Mosinie (ul. Targowa) przy przejeździe 

kolejowym 

W dniu 16 sierpnia 2021 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło zgłoszenie mieszkańca 

gminy Mosina w przedmiocie uciążliwości odorowych w związku z użytkowaniem kotłowni na osiedlu 

za Barwą w Mosinie (ul. Targowa) przy przejeździe kolejowym. Zawiadomieniem z dnia 9 września 

2021 r., znak: OŚ.6220.33.2021.NR przekazano przedmiotowe zgłoszenie organowi właściwemu 

do kontroli podmiotów korzystających ze środowiska, w tym do wykonywania pomiarów i analiz 

tj. Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Organ rozpoczął już czynności 

kontrolne, w trakcie których stwierdzono, iż przedmiotowa kotłownia znajduje 

się najprawdopodobniej przy ul. Sowinieckiej w Mosinie. Aktualnie trwają czynności wyjaśniające 

w zakresie faktycznej lokalizacji obiektu. 

Pytanie Radnego Jana Marciniaka – usuwanie dzikich wysypisk śmieci 

Sposób postępowania w przypadku dzikich wysypisk odpadów uregulowany został w ustawie 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 z późn. zm.). W myśl art. 26 wyżej 

wskazanej ustawy „posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów 

z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania”. Jednocześnie, zgodnie 

z art. 3 ust. 1 pkt 19 niniejszej ustawy domniemywa się, że posiadaczem odpadów jest władający 

powierzchnią ziemi, na której znajdują się te odpady. W kontekście powyższego wskazać należy, 

iż w momencie powzięcia przez gminę informacji o składowaniu odpadów w miejscu na ten cel 

nieprzeznaczonym, w pierwszej kolejności weryfikowany jest stan własności nieruchomości, na której 

zlokalizowano dzikie wysypisko odpadów. Po ustaleniu własności nieruchomości, kierowane jest 

pismo do jej właściciela, zobowiązujące go do usunięcia odpadów w określonym przez gminę 

terminie. Brak wykonania powyższego skutkuje wszczęciem przez gminę postępowania 

administracyjnego, zmierzającego do wydania decyzji nakazującej usunięcie odpadów.  

Gmina Mosina zleca usuwanie dzikich wysypisk tylko i wyłącznie z nieruchomości 

stanowiących jej własność. Jednocześnie wskazać należy, iż usuwanie przez Gminę Mosina dzikich 



 

wysypisk odbywa się poza systemem gospodarki odpadami, obejmującym nieruchomości 

zamieszkałe. Na realizację przedmiotowej usługi w bieżącym roku gmina ogłosiła przetarg 

nieograniczony, w wyniku którego zawarta została umowa z Zakładem Usług Komunalnych sp. z o. o. 

w Mosinie. Powyższa usługa obejmuje odbiór i zagospodarowanie zebranych odpadów. 

 

Pytanie Radnego Łukasza Kasprowicza – nasadzenia drzew w miejscowości Bolesławiec 

Nasadzone na nieruchomościach o nr ewid. 39/2 i 36/2, obręb Bolesławiec drzewa stanowią 

kompensację przyrodniczą, wynikającą z decyzji administracyjnych zezwalających na usunięcie drzew. 

Przedmiotowe nieruchomość przewidziane zostały do nasadzeń z uwagi na ograniczenia gminy 

w zakresie gruntów przeznaczonych pod nowe nasadzenia drzew. Biorąc pod uwagę charakter 

przedmiotowej nieruchomości o nr ewid. 39/2, obręb Bolesławiec oraz możliwość jej przeznaczenia 

np. pod działalność gospodarczą postanowiono o takim zaprojektowaniu zieleni, aby stanowiła 

ona zieleń izolacyjną. W miejscu tym jednak wskazać należy, iż zarówno na etapie planowania 

jak również wykonania nasadzeń nie przesądzono o przeznaczeniu przedmiotowej nieruchomości 

pod konkretną działalność. Faktem jest, iż analizowano możliwość jej przeznaczenia pod budowę 

gminnego punktu przeładunku odpadów, niemniej jednak nie zostały podjęte żadne ostateczne 

decyzje w przedmiotowej sprawie. Przed realizacją tak ważnej i strategicznej dla gminy inwestycji, jej 

lokalizacja zostanie najpierw skonsultowana z Radnymi Rady Miejskiej w Mosinie. Odnosząc 

się do kwestii pielęgnacji nasadzęń, uprzejmie informuję, iż dotychczasowe nasadzenia pielęgnował 

będzie podmiot, który je nasadził, tj. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. 

Pytanie Radnego Romana Kolankiewicza – kontrola ul. Brzoskwiniowej i ul. Porzeczkowej 

na osiedlu Family House w Czapurach 

Pod koniec września 2021 r., do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło pismo Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w przedmiocie przekazania do Burmistrza Gminy Mosina jako 

organu właściwego w sprawie zgłoszenia dotyczącego podejrzenia ponownego wykorzystania 

odpadów budowlanych, które przez ww. organ zostało wstępnie zakwalifikowane jako nielegalne 

wysypisko. Wobec powyższego Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwrócił się 

do Straży Miejskiej w Mosinie z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli stanu faktycznego, 

celem powzięcia informacji na temat zastosowanego do utwardzenia dróg materiału. Obecnie 

prowadzone jest postępowanie wyjaśniające w sprawie.  

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują: 

1. Adresat, 

2. a/a. 

Do wiadomości: 

1. Rada Miejska w Mosinie /w miejscu/, 

2. Sekretarz Gminy Mosina /w miejscu/ 

Sprawę prowadzi:  

Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik  

Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 

Tel. 61-1018-248 dominika.grzaslewicz-gabler@mosina.pl 
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