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Protokół nr 20/22 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 21 kwietnia 2022 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:02 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. 
 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
wraz z Kierownikiem Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Miłoszem Surą 
przedstawił projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na terenie gminy Mosina. 
Zastępca Kierownika Referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński 
przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/15 Rady Miejskiej  
w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko  
oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− lokalizacji drugiego etapu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki oraz własności 
terenów nim objętych, 

− kolejności procedowania poszczególnych etapów przedmiotowego projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, 

− potrzeby omówienia projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina na posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 

Udział w niej wzięli: radna Agnieszka Gorzyńska i radna Elżbieta Jarecka. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Zastępca Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński oraz Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Łukasz Kasprowicz i radny 
Ziemowit Maląg, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało 10 członków 
wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”: wniosek nr 1 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego na obszarach wokół stacji i przystanków Poznańskiej Kolei 
Metropolitalnej na terenie gminy Mosina oraz wniosek nr 2 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 
29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi Żabinko oraz terenów części wsi 
Sowiniec i Sowinki. 
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Przewodnicząca obrad Elżbieta Jarecka podziękowała Kierownikowi Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłoszowi Surze za przesłany materiał dotyczący 
zaawansowania prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− liczby uchwalonych przez Radę Miejską w Mosinie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego w omawianym okresie, 

− spotkania z ministrem dotyczącego założeń planowania przestrzennego w przyszłości, 

− istniejącego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny 
„dzikiej zabudowy” nad jeziorem Dymaczewskim oraz skuteczności i możliwości 
egzekwowania jego zapisów oraz potrzeby jego urealnienia, 

− nieobecności Burmistrza Gminy Mosina lub jego zastępcy na dzisiejszym  
posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  
oraz konsekwencji z tym związanych, 

− potrzeby zabezpieczenia w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mosina dróg komunikacyjnych oraz strefy awaryjnego zrzutu 
paliwa, 

− projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla: „Doliny Kopli”, 
północnej części wsi Rogalin oraz Daszewic, który umożliwi wybudowanie na tym terenie 
dużego sklepu, 

− stanu realizacji wniosku Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa umożliwiającego doprowadzenie wodociągu do posesji jednej  
z mieszkanek Pecnej, 

− potrzeby instruktażu dla radnych w zakresie obsługi geoportalu. 
Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka, radny Waldemar Wiązek, radny Łukasz 
Kasprowicz, radny Waldemar Waligórski, radny Ryszard Rybicki i radny Michał Kleiber. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielili: Kierownik Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Miłosz Sura oraz Zastępca Kierownika Referatu Planowania 
Przestrzennego i Budownictwa Jan Dziurzyński. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączył radny Michał Kleiber, a opuścił je radny 
Waldemar Waligórski, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia udział brało  
10 członków wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie uznania za parki gminne terenów na obszarze miasta Mosina. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały poruszono między innymi następujące 
tematy: 

− zgłoszonych propozycji nazw dla parku znajdującego się między ul. Wagnera w Mosinie  
a kanałem Mosińskim i przyczyn odrzucenia niektórych z nich, 

− stanu parku znajdującego się między ul. Wagnera w Mosinie a kanałem Mosińskim,  
jego kontroli wewnętrznych i zewnętrznych oraz potencjalnych konsekwencji z tym 
związanych, 

− korzyści wynikających z uznania za parki gminne wskazanych terenów na obszarze miasta 
Mosina, 

− zasadności wymogu nasadzenia kompensacyjnego w przypadku usunięcia martwego 
drzewa, 
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− potrzeby doprowadzenia do usunięcia lebiody z parku znajdującego się między  
ul. Wagnera w Mosinie a kanałem Mosińskim,  

− różnicy między lasem a parkiem oraz korzyści wynikających z przekształcenia lasu w park 
gminny. 

Udział w niej wzięli: radny Michał Kleiber, radny Łukasz Kasprowicz, radny Waldemar 
Wiązek, radna Elżbieta Jarecka i radny Maciej Patela. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytania i uwagi udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa odrzuciła 
wniosek w sprawie zmiany nazwy parku na osiedlu sportowców w Mosinie z Parku przy 
Kanale na Lebioda Park – 5 głosami „przeciw”, przy 3 głosach „za” i 2 głosach 
„wstrzymujących się” 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
7 głosami „za”, przy 1 głosie „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” – wniosek nr 3 
dotyczący zaopiniowania projektu uchwały w sprawie uznania za parki gminne terenów  
na obszarze miasta Mosina. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących 
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Mosina - Puszczykowo, aglomeracji 
Poznań i aglomeracji Kórnik przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji ich obszaru  
i granic. 
W dyskusji nad przedmiotowym projektem uchwały radna Elżbieta Jarecka poruszyła temat 
mapek określających granice aglomeracji. 
Odpowiedzi na zgłoszone pytanie udzielił Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa 
i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 4 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych dotyczących 
współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Mosina - Puszczykowo, aglomeracji 
Poznań i aglomeracji Kórnik przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji ich obszaru  
i granic. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka przedstawił 
projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania dotacji celowej  
na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa przyjęła  
9 głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – wniosek nr 5 dotyczący zaopiniowania 
projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. 
W dyskusji poruszono między innymi następujące tematy: 

− sprawozdania z działalności Schroniska dla Zwierząt w Skałowie za rok 2021, 

− otrzymanej korespondencji dotyczącej problemów związanych z funkcjonowaniem 
Schroniska dla Zwierząt w Skałowie. 

Udział w niej wzięli: radna Elżbieta Jarecka i Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Radosław Łucka. 
Następnie Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa 
ustaliła, że do letnich wakacji będzie odbywać swoje posiedzenia w trybie zdalnym. 
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WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
 
1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarach wokół stacji  
i przystanków Poznańskiej Kolei Metropolitalnej na terenie gminy Mosina.  

2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/132/15 
Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie przystąpienia  
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów wsi 
Żabinko oraz terenów części wsi Sowiniec i Sowinki.  

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uznania za parki gminne terenów 
na obszarze miasta Mosina.  

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumień 
międzygminnych dotyczących współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji 
Mosina - Puszczykowo, aglomeracji Poznań i aglomeracji Kórnik przy realizacji zadania 
polegającego na aktualizacji ich obszaru i granic.  

5. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielania 
dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej.  

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20:18.  
 
 
       protokołował                                           przewodniczyła           
          
(-) Piotr Sokołowski                                 (-) Elżbieta Jarecka 
                  
 

 


