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Protokół nr 12/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 28 września 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:03 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. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia prac 
pielęgnujących wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, 
rosnące na działce nr ewid. 381, obręb Radzewice), który stanowi załącznik protokołu. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli: radny Michał Kleiber i radny Marcin Ługawiak, 
tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków. 
Następnie Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Dominika 
Grząślewicz-Gabler przedstawiła kolejno: projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, 
rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 2), projekt uchwały w sprawie 
uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku lipa 
drobnolistna, rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina), projekt uchwały  
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo 
gatunku jesion wyniosły, rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina), projekt 
uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody 
(drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 1) 
i projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku 
przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce nr ewid. 837/3, obręb 
Mosina), które stanowią załączniki protokołu. 
W dyskusji radny Łukasz Kasprowicz poruszył temat czasu i kosztu zabiegów pielęgnacyjnych. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania udzielili: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler i Zastępca Kierownika Referatu Ochrony 
Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 9 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody 
(drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce nr ewid. 837/3, obręb Mosina),  
a jednocześnie, czyli 10 głosami „za”: wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania projektu 
uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody 
(drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 1), 
wniosek nr 3 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac 
pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, 
rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 2), wniosek nr 4 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uzgodnienia prac 
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pielęgnujących wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, 
rosnące na działce nr ewid. 381, obręb Radzewice), wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku 
przyrody (drzewo gatunku lipa drobnolistna, rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb 
Mosina) i wniosek nr 6 dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uzgodnienia 
prac pielęgnacyjnych wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku jesion wyniosły, 
rosnące na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina). 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop 
Smog” na terenie gminy Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka, 
radny Marcin Ługawiak, radny Andrzej Raźny, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Leśnictwa i Rolnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler, radny Michał Kleiber, radna Elżbieta 
Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz i radny Dominik Michalak. 
W jej wyniku, Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  
8 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła wniosek nr 7 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu realizacji przedsięwzięć 
niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach programu „Stop 
Smog” na terenie gminy Mosina. Radna Jolanta Szymczak nie wzięła udziału w tym 
głosowaniu. 
Zastępca Kierownika Referatu Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa Radosław Łucka 
przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków wnoszenia wkładu 
własnego przez beneficjenta u którego będzie realizowane przedsięwzięcie niskoemisyjne  
w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego wkładu, którego kserokopia stanowi 
załącznik protokołu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  
7 głosami „za”, przy 2 głosach „wstrzymujących się” przyjęła wniosek nr 8 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w powyższej sprawie. Radna Jolanta Szymczak nie wzięła 
udziału w tym głosowaniu. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst w odpowiedzi na zapytanie prowadzącej 
obrady Elżbiety Jareckiej poinformował o materiałach, jakie zostały przygotowane  
na dzisiejsze posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa w ramach punktu 3 porządku obrad dotyczącego kanalizacji sanitarnej  
i deszczowej. 
Projektant Ryszard Kajetańczyk przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno  
i Krosinko, którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały udział wzięli: radny Arkadiusz Cebulski, 
projektant Ryszard Kajetańczyk, radna Małgorzata Kaptur, Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura, radna Elżbieta Jarecka, radny Michał Kleiber, 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst i radny Marcin Ługawiak.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 9 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów 



3 
 

części wsi Krosno i Krosinko. Radna Jolanta Szymczak i radny Michał Kleiber nie wzięli udziału 
w tym głosowaniu. 
W tym momencie, 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 9 jej 
członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 5 głosami „za”, 
przy 4 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 10 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 2 pkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 11 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 2 pkt 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 12 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 3 pkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 13 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 3 pkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 14 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 3 pkt 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 15 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 3 pkt 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 16 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 1 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 17 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 2 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 18 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 3 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 5 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 19 dotyczący nieuwzględnienia 
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uwagi nr 4 pkt 4 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 20 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 5 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 21 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 22 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 23 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 9 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 24 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 10 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 25 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 11 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 5 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 26 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 12 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 4 głosami „za”, 
przy 4 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 27 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 13 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 5 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 28 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 14 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
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dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 29 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 16 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 30 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 18 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. Radny Andrzej Raźny nie wziął udziału w tym 
głosowaniu. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 5 głosami „za”, 
przy 4 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 31 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 19 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 3 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 32 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 4 pkt 21 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 33 dotyczący 
nieuwzględnienia uwagi nr 6 pkt 6 do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 34 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 6 pkt 7 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 7 głosami „za”, 
przy 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 35 dotyczący nieuwzględnienia 
uwagi nr 6 pkt 8 do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenów części wsi Krosno i Krosinko. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 8 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” – przyjęła wniosek nr 36 dotyczący zaopiniowania propozycji 
Burmistrza Gminy Mosina, aby stawki procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty  
z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustalić w wysokości 30%. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 6 głosami „za”, 
przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 37 dotyczący 
zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko  
wraz z przyjętymi wnioskami. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka stwierdziła, że w dniu dzisiejszym Komisja Ochrony 
Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa nie będzie omawiać punktu 
dotyczącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 
Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura w odpowiedzi  
na zapytanie prowadzącej obrady Elżbiety Jareckiej poinformował o aktualnym etapie prac 
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nad projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Mosina. 
Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka stwierdziła, że projektem studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina Komisja Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa zajmie się na odrębnym, dodatkowym swoim 
posiedzeniu, które będzie poświęcone tylko temu tematowi, natomiast punktu dotyczący 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej zostanie omówiony na październikowym posiedzeniu 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 

wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące  
na działce nr ewid. 837/3, obręb Mosina).  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące  
na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 1).  

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku dąb szypułkowy, rosnące  
na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina - nr 2).  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie 
uzgodnienia prac pielęgnujących wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku 
dąb szypułkowy, rosnące na działce nr ewid. 381, obręb Radzewice).  

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku lipa drobnolistna, rosnące  
na działce nr ewid. 1646/19, obręb Mosina).  

6. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych 
wykonywanych na pomniku przyrody (drzewo gatunku jesion wyniosły, rosnące na działce 
nr ewid. 1646/19, obręb Mosina).  

7. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia regulaminu realizacji 
przedsięwzięć niskoemisyjnych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych w ramach 
programu „Stop Smog” na terenie gminy Mosina.  

8. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie określenia sposobu i warunków 
wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta u którego będzie realizowane 
przedsięwzięcie niskoemisyjne w ramach programu „Stop Smog” oraz wysokości tego 
wkładu.  

9. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 1 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

10. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 2 pkt 2 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

11. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 2 pkt 3 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

12. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 pkt 1 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

13. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 pkt 2 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  
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14. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 pkt 3 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

15. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 3 pkt 4 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.   

16. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 1 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

17. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 2 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

18. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 3 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

19. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 4 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

20. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 5 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

21. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 7 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

22. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 8 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

23. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 9 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

24. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 10 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

25. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 11 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

26. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 12 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

27. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 13 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

28. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 14 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

29. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 16 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

30. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 18 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

31. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 19 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

32. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 4 pkt 21 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

33. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 6 pkt 6 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

34. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 6 pkt 7 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

35. Komisja wnioskuje o nieuwzględnienie uwagi nr 6 pkt 8 do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko.  

36. Komisja opiniuje pozytywnie propozycję Burmistrza Gminy Mosina, aby stawki 
procentowe służące naliczaniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości ustalić w wysokości 30%.  
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37. Komisja opiniuje pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów części wsi Krosno i Krosinko  
wraz z przyjętymi wnioskami.  

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 22:22.  
 
 
       protokołował                                                       przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                            (-) Elżbieta Jarecka 
 

 

 

 


