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Protokół nr 35/20 
z posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa  

Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 11 sierpnia 2020 r. w trybie zdalnym  

 
 

Posiedzenie otworzył o godz. 17.37 Przewodniczący Komisji Inwestycji, Ochrony 
Środowiska i Bezpieczeństwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list 
obecności. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Agnieszka Skrabut z EKO-GEO GLOB przedstawiła „Strategię Rozwoju Elektromobilności  
dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”, której kserokopia wraz z kserokopią projektu uchwały 
w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata  
2020-2040” stanowią załączniki niniejszego protokołu, a Zastępca Burmistrza Gminy Mosina 
Adam Ejchorst autopoprawkę do tego dokumentu. 
W trakcie tych wystąpień, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej 
członków. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 8 głosami „za”, przy 1 głosie 

„przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata  

2020-2040”. Radny Waldemar Waligórski z przyczyn technicznych nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił projekt uchwały  
w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
W trakcie tych wystąpień, do posiedzenia Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa dołączył radny Czesław Tomczak, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 14 jej 
członków. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal wraz z Zastępcą Burmistrza Gminy 
Mosina Adamem Ejchorstem udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
wskazania, co Gminie Mosina da zmiana obrębów geodezyjnych i czy granice strefy 
ochronnej ujęcia wody są wyznaczone działkami, wskazania, czy przebieg ścieżki rowerowej 
jest w strefie pośredniej ochrony ujęcia wody, wskazania, czy w strefie pośredniej ochrony 
ujęcia wody można lokalizować ścieżki rowerowe i wyłączać grunty z produkcji leśnej, 
wskazania, czy przedmiotowy projekt uchwały był konsultowany z AQUANET S. A.  
oraz wskazania, czy podczas prac nad projektem przedmiotowej uchwały była brana  
pod uwagę negatywna decyzja środowiskowa dotycząca modernizacji drogi powiatowej, 
wzdłuż której projektowana jest ścieżka rowerowa do Żabinka. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję na temat potrzeby podjęcia uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic 
obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko oraz na temat prowadzonych działań w kierunku 
wyznaczenia na terenie Krajkowa obszarów przeznaczonych pod zabudowę, w której wyniku 
najpierw odrzuciła  7 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 4 głosach „wstrzymujących się” wniosek 
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w sprawie zwrócenia się do Dyrektora Wód Polskich o zaopiniowanie projektu uchwały  
w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko  
w świetle rozporządzenia Dyrektora RZGW z 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochrony 
ujęcia wody, a następnie przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach 

„wstrzymujących się”  – wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie 
opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Żabinko. 
Kierownik Referatu Geodezji i Nieruchomości Piotr Sternal przedstawił projekt uchwały  
w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obrębów geodezyjnych Sowiniec i Mosina, którego 
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przyjęła 10 głosami „za”,  

przy 1 głosie „przeciw” i 3 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla terenów przy ulicy Wawrzyniaka i Łaziennej w Mosinie, którego kserokopia 
stanowi załącznik niniejszego protokołu. Następnie wraz z Burmistrzem Gminy Mosina 
Przemysławem Mielochem i Zastępcą Burmistrza Gminy Mosina Tomaszem Łukowiakiem 
udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: określenia przeznaczenia 
terenu objętego przedmiotowym projektem uchwały, wskazania, czy parking, który ma tam 
powstać, może być ażurowy i czy będzie to zieleń, na której nie będą mogły parkować 
samochody, określenia ilości miejsc parkingowych mogących tam powstać, wskazania 
przyczyn, dla których przedmiotowa sprawa nie mogła zostać rozwiązana wcześniej, 
określenia kosztów i czasu potrzebnego na sporządzenie przedmiotowego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego oraz wskazania przyczyn, dla których Gmina 
Mosina musi budować kolejny parking, skoro parking przy ul. Rzecznej nie jest w pełni 
wykorzystywany. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję na temat właściwego procedowania przedmiotowego projektu uchwały,  
w wyniku której przyjęła 12 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się”  
– wniosek nr 4 dotyczący odłożenia na wrzesień opiniowania projektu uchwały w sprawie 
przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

przy ulicy Wawrzyniaka i Łaziennej w Mosinie. 
Zastępca Kierownika Referatu Mienia Komunalnego Agata Wencel-Socha przedstawiła 
projekt uchwały w sprawie przebiegu dróg gminnych, którego kserokopia stanowi załącznik 
niniejszego protokołu. 
Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa przeprowadziła wraz z gośćmi 
przeprowadziła dyskusję na temat zawartości, potrzeby i sensu podjęcia przedmiotowej 
uchwały. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa opuścili: radny Adam Monikowski, radny Waldemar Waligórski i radny 
Łukasz Kasprowicz, a dołączyła do niego radna Agnieszka Gorzyńska, tak więc odtąd  
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 12 jej członków. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa przyjęła: 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 5 
dotyczący przekazania radnym uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1986 r. dotyczącej dróg 

gminnych na terenie gminy Mosina, 10 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek 
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nr 6 dotyczący uzupełnienia legendy załącznika do projektu uchwały w sprawie przebiegu dróg 

gminnych lub usunięcia zbędnych warstw z mapy, 9 głosami „za”, przy 2 głosach  

„wstrzymujących się” – wniosek nr 7 dotyczący wskazania w uzasadnieniu projektu uchwały  
w sprawie przebiegu dróg gminnych intencji, że uchwała jest uzupełnieniem formalnym stanu 

przeszłego i nie odzwierciedla stanu faktycznego, a 10 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw”  
– wniosek nr 8 dotyczący odłożenia procedowania nad projektem uchwały w sprawie przebiegu 

dróg gminnych. Radna Agnieszka Gorzyńska z przyczyn technicznych nie wzięła udziału w tych 
głosowaniach. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura przedstawił 
projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów urbanistycznych dla inwestycji 

mieszkaniowych na terenie Gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego 
protokołu. Następnie udzielił odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły: 
celowości ograniczania wymogów ustawowych w przedmiotowej uchwale oraz wskazania 
czym jest duża zorganizowana inwestycja. 
W trakcie tej dyskusji, posiedzenie Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Maciej Patela, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego 
posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej 
członków. 
W wyniku przeprowadzonej dyskusji, Komisja Inwestycji, Ochrony Środowiska  
i Bezpieczeństwa przyjęła 6 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 9 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów 

urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Mosina. 
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek przedstawił pismo Burmistrza Gminy Mosina  
nr SG.150.2.2020 z dnia 3 sierpnia 2020 r., zawierające prośbę o ustosunkowanie się do kilku 
pytań jednego z mieszkańców gminy Mosina dotyczące polityki klimatycznej Gminy Mosina, 
którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. 
Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa wraz z gośćmi przeprowadziła 
dyskusję, w wyniku której ustaliła, że przedmiotowym tematem zajmie się w pierwszej 
kolejności na swoim następnym posiedzeniu. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI, OCHRONY ŚRODOWISKA  
i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju 

Elektromobilności dla Gminy Mosina na lata 2020-2040”. 

2. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obrębów 

geodezyjnych Sowiniec i Żabinko. 

3. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej zmiany granic obrębów 

geodezyjnych Sowiniec i Mosina. 

4. Komisja wnioskuje o odłożenie na wrzesień opiniowania projektu uchwały w sprawie 

przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów  

przy ulicy Wawrzyniaka i Łaziennej w Mosinie celem jego uzupełnienia o koncepcję,  

co Burmistrz Gminy Mosina zamierza konkretnie na tym terenie zrealizować. 

5.  Komisja wnioskuje o przekazanie radnym uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej z 1986 r. 

dotyczącej dróg gminnych na terenie gminy Mosina. 

6. Komisja wnioskuje o uzupełnienie legendy załącznika do projektu uchwały w sprawie przebiegu 

dróg gminnych lub usunięcie zbędnych warstw z mapy. 
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7. Komisja wnioskuje o jasne wskazanie w uzasadnieniu projektu uchwały w sprawie przebiegu dróg 

gminnych intencji, że uchwała jest uzupełnieniem formalnym stanu przeszłego i nie odzwierciedla 

stanu faktycznego. 

8. Komisja wnioskuje o odłożenie procedowania nad projektem uchwały w sprawie przebiegu dróg 

gminnych. 

9. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie określenia lokalnych standardów 

urbanistycznych dla inwestycji mieszkaniowych na terenie Gminy Mosina. 

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.59.  
 
 
   protokołował                                                           przewodniczył 
 
(-)Piotr Sokołowski                                             (-) Waldemar Wiązek 
 

 


