
IK.0003.81.2014.WM Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia .1i. „?4 ...r.

Pan Nr sprawy
Waldemar Waligórski
Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mosinie

dotyczy: wniosku radnego Kordiana Kleibra w sprawie znaków ograniczających prędkość
na ul. Krasickiego w Mosinie

W odpowiedzi na wniosek radnego Kordiana Kleibra z dnia 30 czerwca 2014r.
(przekazane pismem nr BR.0003.844.2014) w sprawie znaków drogowych
ograniczających prędkość na ul. Krasickiego uprzejmie informuję, iż znaki zostały
ustawione bez zgody i wiedzy zarządcy drogi. W związku z powyższym są niezgodne z
projektem stałej organizacji ruchu drogowego i zostaną niezwłocznie usunięte przez
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. któremu przekazano zlecenie.

Dodatkowo zostanie skierowany wniosek na Komisję Porządku Publicznego i
Bezpieczeństwa w celu przeanalizowania potrzeby zmiany organizacji ruchu na
przedmiotowej drodze i ustawienia znaków ograniczających odpowiadających wymogom
zawartym w przepisach o ruchu drogowym.

Z poważaniem

Załączniki:
1. KSEROKOPIA ZLECENIA

2. KSEROKOPIA WNIOSKU

Otrzymuje:
1. Adresat

Kordian Kleiber
Radny Rady Miejskiej w Mosinie

3. IKaJa

Sprawę prowadzi
Wiktor Maciejowski
Podinspektor ds. inwestycji drogowych
Tel. 61 8109533 pok. 18

umistr Gminy Mosina, dnia 9 lipca 2014 r.

m.gr



MOSINA

Rysza?dRybicki

Przewodnkący Komisji Porządku

Publicznego j\ ezpieczeństwa:

dotyczy: wniosku w sprawie przeanalizowania zmiany organizacji ruchu drogowego na ul.

Krasickiego w Mosinie poprzez ustawienie znaków ograniczających prędkość „B-33” do

3OkmJh

Burmistrz Gminy Mosina, zwraca się do Komisji Bezpieczeństwa Porządku

Publicznego i Bezpieczeństwa z prośbą o przeanalizowanie celowości zmiany organizacji

ruchu na ul. Krasickiego w Mosinie poprzez ustawienie znaków „B-33” ograniczających

prędkość cło 30km/h.
W związku z usunięciem ustawionych 2 szt. znaków ograniczających prędkość

„B-33” do 30km/h w ciągu ul. Krasickiego w Mosinie, bez wiedzy i zgody zarządcy drogi,

i niezwłocznego zlecenia do ich usunięcie wraz przechowaniem ich w Zakładzie Usług

Komunalnych Sp. z o. o. Jednakże zwracam się do Komisji o dokonanie oceny czy zmiana

organizacji ruchu drogowego w tym zakresie będzie uzasadniona.

Otrzymuje:
1. Adresat

1K A/A

Z poważaniem

Sprawę prowadzi
Wiktor Maciejowski
Podinspektor ds. inwestycji drogowych
Tel. 61 8109533 pak. 18

Sprawa nr: IK.0003.83.2014.WM

Mosina, dnia 9 lipca 2014 r.
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Mosina, dnia 9 lipca 2014 r.

Numer sprawy: „70315.5.2014. 28

ZAKŁŻbULUG KOMUNALNYCH
SPz O.O WMOSINIE
UL. SOWINIECKA.6 G

Gmina Mosina w nawiązaniu do zlecenia „70315.5.2014 z 14.01.2014 r. zleca

wykonanie następujących robót:
a) Demontaż 2 szt. znaku „B-33” ograniczenie prędkości do 30km/h na ni.

Krasickiego w Mosinie oraz przechowanie ich w Zakładzie Usług
Komunalnych Sp. z o. o.

Wartość szacunkowa robót: ok. 200,00 zł brutto

Termin realizacji: do 16 lipca 2014 r.

Potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji należy złożyć U.M. Miejskiego w Mosinie

w terminie do 14 lipca 2014 r.

Brak potwierdzenia będzie traktowany jako odmowa przyjęcia zlecenia do realizacji

Otrzymują:
1. Adresat

a1a
Sprawę prowadzi:

rfigr

Wiktor Maciejowski, tel. 618 109 533


