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Mosina, dnia 10.02.2022r. 

Mieszkańcy 

ul. Jagiellończyka 

w Mosinie 

reprezentowani przez: 

Pana K 

W odpowiedzi na petycję z dnia 15.l l .202l r. w sprawie wykonania drogi 

ul. Jagiellończyka w Mosinie, Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż w Państwa rejonie 

w bieżącym roku planowane jest zlecenie utwardzenia ulic Bolesława Krzywoustego, 

Kazimierza Wielkiego oraz Bolesława Krzywoustego na które to między innymi Gmina 

Mosina uzyskała dofmansowanie 1 O 450 000,00zł. Dofinansowanie zostało udzielone na 

budowę dróg posiadających wykonaną dokumentację projektowej. Realizacja w/w inwestycji 

jest początkiem inwestowania w rejon pomiędzy ulicami Strzelecką, Leszczyńską, 

Krasickiego i Polną, który wymaga podjęcia pilnych działań.· Jeąnak ze względu na 

ograniczone środki budżetowe na rok 2022r. wykonanie dokumentacji projektowej Państwa 

ulicy nie mogło zostać uwzględnione. 

W odniesieniu do informacji o stanie przedmiotowej ulicy informuję iż dwa razy w 

roku prowadzone są prace utrzymaniowe w tym rejonie aby dojazd do posiadłości był jak 

najmniej uciążliwy dla ich mieszkańców. 

W drugiej połowie 2022r. w zależności od posiadanych środków finansowych 

pochodzących z nadwyżki budżetowej lub oszczędności z przeprowadzonych postępowań 

przetargowych będzie można rozważyć wprowadzenie do budżetu na rok bieżący zlecenia 

wykonania dokumentacji projektowej również dla ulicy Jagiellończyka w Mosinie. 

Otrzymują: 
1. Adresat

2. RI-a/a

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 
Tel. 6/-10-18-231 
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Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą 
w Urzędzie Miejskim w Mosinie, Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu 
realizacji przez Administratora zadania w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych (RODO). Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz 
opis �ługujący!=h Panu/Pani praw z tego tytułu, są dostępne na stronie Internetowej bip.mosina.pl lub w siedzibie 
Adminisfratóra'i'ln lk 
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