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Protokół nr 7/21 
z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie,  
które odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. w trybie zdalnym 

 
Posiedzenie otworzyła o godz. 17:05 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: 
Prowadząca obrady Elżbieta Jarecka poinformowała, że o godz. 16:15 przy Szkole 
Podstawowej w Krosinku rozpoczęło się spotkanie z rodzicami uczniów wyżej wymienionej 
szkoły, w którym wzięła udział część członków Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa. 
Witold Tomaszewski z Urzędu Komunikacji Elektronicznej przedstawił informacje na temat 
zalet technologii 5G. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Marcin Ługawiak, radna Jolanta 
Szymczak, radny Ryszard Rybicki, radny Łukasz Kasprowicz i radny Waldemar Wiązek, tak 
więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady 
Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków. 
W dyskusji w powyższej sprawie poruszono między innymi tematy: częstotliwości, na których 
ma funkcjonować technologia 5G, różnicy między technologią 5G a 4G, odległości pomiędzy 
stacjami bazowymi i potrzeby ich gęstszej lokalizacji, procedury uzgadniania lokalizacji 
masztów telefonii komórkowej i możliwości wywłaszczania właścicieli gruntów z terenów,  
na których mają one powstać, wymogów związanych z postawieniem stacji bazowych  
i możliwości lokalizowania nadajników 5G na istniejącej infrastrukturze, podłoża obaw przed 
funkcjonowaniem technologii 5G oraz możliwości wglądu Urzędu Komunikacji Elektronicznej  
w plany rozwoju poszczególnych sieci telefonii komórkowej. 
Udział w niej wzięli: Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, radny Marcin Ługawiak, 
radny Łukasz Kasprowicz i radny Waldemar Wiązek. 
Na zgłoszone pytania i uwagi odpowiedzi udzielili: Witold Tomaszewski z Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej, Rafał Pawlak z Instytutu Łączności – Państwowego Instytutu Badawczego  
w Warszawie i Kinga Graczyk z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
W trakcie tej dyskusji, do posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, Planowania 
Przestrzennego i Bezpieczeństwa dołączyli kolejno: radny Czesław Tomczak, radna Agnieszka 
Gorzyńska i radny Maciej Patela,  tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 13 jej członków. 
Następnie Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa  
– 7 głosami „za”, przy 4 głosach „wstrzymujących się” – przyjęła wniosek nr 1 dotyczący 
uznania petycji z dnia 9 czerwca 2020 r. za bezzasadną.  
Radny Ryszard Rybicki i radny Zbigniew Grygier nie wzięli udziału w tym głosowaniu. 
Kserokopia wyżej wymienionej petycji stanowi załącznik protokołu. 
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler 
przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody  
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i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina i przekazania go do zaopiniowania, 
którego kserokopia stanowi załącznik protokołu. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zwrócił uwagę na procedurę 
obowiązującą w przedmiotowej sprawie. 
Radny Jan Marciniak przedstawił swoje uwagi do projekt uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina  
i przekazania go do zaopiniowania, proponując przy tym odłożenie rozpatrywania wyżej 
wymienionego projektu uchwały do następnego posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska, 
Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa oraz wypracowanie jakiegoś rozdziału w tym 
dokumencie, który będzie dotyczył hydrantów. 
W dyskusji w powyższej sprawie udział wzięli: radny Jan Marciniak¸ Kierownik Biura Zarządu 
AQUANET S.A. Renata Ziomkiewicz-Raduła, radny Łukasz Kasprowicz, radna Elżbieta Jarecka, 
Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch, Kierownik Referatu Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa Dominika Grząślewicz-Gabler i radny Ryszard Rybicki. 
W jej wyniku ustalono, że radny Jan Marciniak i radny Łukasz Kasprowicz przygotują 
uzupełniony i poprawiony projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Mosina i przekazania go  
do zaopiniowania, a następnie przekażą go pozostałym radnym. 
Pani [zanonimizowano] przedstawiła problem braku dostępu do wody do celów  
bytowo-gospodarczych jej działki przy ul. Powstańców Wielkopolskich w Pecnej, którego 
konsekwencją jest niemożność wybudowania na niej domu mieszkalnego. 
W dyskusji nad możliwością rozwiązania powyższego problemu udział wzięli: Zastępca 
Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst, [zanonimizowano], Burmistrz Gminy Mosina 
Przemysław Mieloch, radna Elżbieta Jarecka, radny Łukasz Kasprowicz, radna Małgorzata 
Kaptur, radny Andrzej Raźny, radny Maciej Patela i radny Waldemar Wiązek. 
W jej trakcie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Marcin Ługawiak oraz radny Zbigniew Grygier, tak więc odtąd 
w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie 
udział brało 11 jej członków. 
Komisja Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego i Bezpieczeństwa – 10 głosami 
„za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się” – przyjęła wniosek nr 2 dotyczący przystąpienia  
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Pecnej tak, aby możliwa 
była budowa domów z wykorzystaniem wody z własnej studni do czasu zbudowania 
wodociągu. 
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie Damian Pietruszewski przedstawił „Wykaz 
miejsc niebezpiecznych w ruchu drogowym na terenie gminy Mosina – 2021 rok”, który 
stanowi załącznik protokołu. 
W dyskusji nad tym dokumentem udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Zastępca 
Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie Damian Pietruszewski, Zastępca Burmistrza Gminy 
Mosina Adam Ejchorst, radny Waldemar Wiązek, radny Ryszard Rybicki i radna Elżbieta 
Jarecka. 
W jej trakcie posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Planowania Przestrzennego  
i Bezpieczeństwa opuścił radny Arkadiusz Cebulski, radna Agnieszka Gorzyńska oraz radny 
Waldemar Wiązek, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 8 jej członków. 
Kierownik Referatu Zarządzania Bezpieczeństwem Krzysztof Kaczmarek przedstawił 
kalendarium działań z zakresu zarządzania kryzysowego w czasie epidemii COVID-19  
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na terenie gminy Mosina, a Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch uzupełnił 
powyższą informację. 
W dyskusji nad odpowiedzią Burmistrza Gminy Mosina Przemysława Mielocha na pytanie 
dotyczące jego zaangażowania w promocję szczepień przeciwko COVID-19 w celu 
zwiększenia szans Gminy Mosina na pozyskanie dodatkowych środków finansowych z tego 
tytułu, udział wzięli: radny Łukasz Kasprowicz, Burmistrz Gminy Mosina Przemysław Mieloch 
i radna Małgorzata Kaptur.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA, PLANOWANIA 
PRZESTRZENNEGO i BEZPIECZEŃSTWA: 
1. Komisja uznaje za bezzasadną petycję z dnia 9 czerwca 2020 r. 
2. Komisja wnioskuje o przystąpienie do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego w Pecnej tak, aby możliwa była budowa domów z wykorzystaniem wody  
z własnej studni do czasu zbudowania wodociągu. 

 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 21:55.  
 
        protokołował                                                       przewodniczyła 
 
(-) Piotr Sokołowski                                            (-) Elżbieta Jarecka 
 


