
Rr
—

Mosina, dnia 18 lipca 2014 r.
BR.0003.84”72014

Pani

Zofia Springer

Burmistrz Gminy Mosina
/

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytania radnej Małgorzaty Kaptur
o podjęte przez Burmistrza Gminy Mosina działania w związku z drogami wewnętrznymi na
osiedlu Leśnym w Mosinie.
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Do wiadomości:
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Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie
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ZAPYTANIE/WNIOSEK RADNEGO

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji nt. podjętych przez Burmistrza Gminy Mosina
działań w związku z drogami wewnętrznymi na osiedlu Leśnym w Mosinie.

1. Za wyjątkiem ul. Leśnej, Wiśniowej i Gruszkowej wszystkie ulice na osiedlu Leśnym w
Czapurach są drogami wewnętrznymi, będącymi własnością dewelopera i korzystanie
z nich w każdej chwili może być przez właściciela utrudnione, a mieszkańcy
pozbawieni dostępu do drogi publicznej. Sytuacja ta dotyczy ok. tysiąca mieszkańców
tego osiedla i jest jedyną z uwagi na skalę taką sytuacją w gminie.
Proszę o informacje, jak Burmistrz te nietyrową sprawę zamierza rozwiązać?

2. Kto ponosi koszty oświetlenia osiedla — Famiły House czy Gmina Mosina? Od
dłuższego czasu ul. Czereśniowa na Osiedlu Leśnym w Czapurach jest pozbawiona
oświetlenia.

3. Czy Burmistrz podjął już kroki zmierzające do wyjaśnienia zajęcia przez dewelopera
części gminnej działki nr 206 ul. Wiśniowa — odcinek od Jagodowej/Czereśniowej do
Morelowej - i usypanie na niej sl[ucznej skarpy? Jeżeli tak, to jakie?
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4. Kiedy Burmistrz zamierza skorygować uchwałę w taki sposób, by mapa była zgodna z
rzeczywistą sytuacją w terenie?

Powyżej mapka na tablicy ustawionej na osiedlu Leśnym odzwierciedlająca stan
faktyczny.
Poniżej załącznik do Uchwały Nr XXXIX/269/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30
stycznia 2013

Skutkiem tego stanu rzeczy jest wprowadzająca w błąd mapa Google.
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5. Czy Burmistrz Gminy Mosina planuje zabezpieczenie skarpy porośniętej wysokimi
drzewami wzdłuż części ulicy Gruszkowej na osiedlu Leśnym?
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Mosina, 16.07.2014 r.


