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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 W nawiązaniu do   sesji Rady Miejskiej w Mosinie która odbyła się dnia 28 maja 2020 r., 

Burmistrz Gminy Mosina (w części dotyczącej Referatu Mienia Komunalnego) w odpowiedzi na: 
 

1. pytanie do sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina od dnia 27 kwietnia do 22 maja 2020r., 

zadane przez Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Jana Marciniaka, poniżej 

przedstawia zestawienie zleconych projektów zmiany stałej organizacji ruchu na terenie 
gminy Mosina w 2020r. 

Etap I: 

• ul. Wiśniowa (razem ze skrzyżowaniem z ul. Czereśniową i Jagodową), Żurawinowa 

w Czapurach; 

• ul. Śremska od granicy Miasta do tunelu + nowe przejście dla pieszych przy ul. Jasnej; 

• ul. Promowa w Czapurach + zabezpieczenie zejścia do rzeki; 

• ul. Mostowa „Kanał Mosiński” F-4; 

• ul. Poznańska Daszewice (odcinek gminny)- urządzenie do radarowego pomiaru 
prędkości x2 + progi zwalniające;  

• Lustro drogowe skrzyżowanie Czarnokurz/Szyszkowa/Chopina w m. Mosina; 

• Ul. Lipowa Krosinko „Zakaz parkowania do pow. 15 min.” + U-24; 

• Aktywne przejście dla pieszych na ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej przy SP 1; 

• ul. Szkolna w Mosinie przy SP1 (problem z zastawianiem zjazdu posesji prywatnej); 

• Uspokojenie ruchu Rzeczypospolitej Mosińskiej (od Mocka do granicy z miastem 

Puszczykowo); 

• Uspokojenie ruchu w centrum miasta ( wyniesione przejścia dla pieszych na rynku); 

• Droga Babki-Głuszyna- znaki ostrzegawcze; 

• Skrzyżowanie Wodna- Wspólna(Puszczykowo) – oznakowanie skrzyżowania; 

• ul. Szkolna Dymaczewo Stare; 

• Osiedle (ul. 25 Stycznia, Niepodległości, Orzeszkowej, Konopnickiej) 

uporządkowanie oznakowania; 

• ul. Rzeczna Mosina (odcinek jednokierunkowy od ul. Wawrzyniaka do utwardzenia 
z kostki betonowej + przeniesienie przejścia dla pieszych na ul. Wawrzyniaka); 

• ul. Kozia w Pecnej- przystanek autobusowy przy Głównej (uzupełnienie 

oznakowania); 

• Tylna Mosina- tablica U-9b; 

• ul. Farbiarska Mosina (nowe przejście dla pieszych przy wjeździe na Targowisko); 

• Likwidacja progu zwalniającego Krajkowo; 

• Wyniesione przejście dla pieszych Mosina ul. Targowa przy Czarnieckiego; 

• Przestawienie progu zwalniającego ul. Strzelecka w Mosinie; 

• „Akcja Znicz”- projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas święta 1 listopada; 

• Sowinki droga przez wieś; 

• Krosińska Mosina- progi zwalniające; 



 

 

2 
 

Etap II: 

• Lustro drogowe Targowa/Czereśniowa Mosina; 

• Progi zwalniające ul. Piaskowa Krosno, Lipowa Krosinko + uwagi Starosty; 

• ul. Babicka w Babkach; 

• Lustro drogowe ul. Głogowa przy ul. Strzeleckiej, Mosina; 

• Słupek przy progu zwalniającym ul. Strzelecka, Mosina; 

• ul. Słowackiego Mosina Słupki blokujące na chodniku lub inne rozwiązanie blokujące 

parkowanie (istniejące B-36). W przypadku braku uzyskania zatwierdzenia z uwagi na 

odmowę Starosty, przeprowadzenie analizy sytuacji pod względem BRD 

z uzasadnieniem z jakiego powodu nie można zamontować urządzeń blokujących 
parkowanie; 

• Lustro drogowe skrzyżowanie ul. Łąkowej z ul. Podleśną we Wiórku + oznakowanie 

lamp w ciągu ul. Łąkowej; 

• ul. Kręta Czapury- uporządkowanie oznakowania + bariery w razie konieczności; 

• 2 progi zwalniające na drodze w m. Bolesławiec (linia autobusowa) + nowy przystanek; 

• Jaworowa Mosina, jeden kierunek + miejsca postojowe; 

• Przejście dla pieszych ul. Strzelecka Mosina (wyjście z "Ptasiego Parku" przy basenie). 

 
Umowy podpisano na kwotę brutto: 

  - 29 590,00 zł dla etapu I; 

  - 14.132,70 zł dla etapu II.  

 
2. zapytanie Pani Małgorzaty Kaptur- Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie, zadane 

w 20 punkcie sesji pn.  „Wolne wnioski i informacje”, dotyczące opłat pobranych 

od Inwestora obiektu wznoszonego na narożniku ul. Wawrzyniaka i Niezłomnych w Mosinie, 
za zajmowanie terenu gminnego w okolicy przedmiotowej inwestycji. Burmistrz Gminy 

Mosina informuje, że wydano decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu wykonania przyłączy 

wody i kanalizacji sanitarnej do w/w obiektu, skutkującej koniecznością uiszczenia przez 
Inwestora opłaty w wysokości 645 zł. Ponadto terminie od 11 maja do 11 czerwca, 

wydzierżawiono część nieruchomości w okolicy tzw. „Kokotka” oraz Kanału Mosińskiego 

za kwotę 756,45 zł brutto. 

 
 

 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 

(-) Przemysław Mieloch 

 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Pani Małgorzata Kaptur- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
3. Sekretarz Gminy- do wiadomości 
4. MK a/a 

 
Sprawę prowadzi: 
Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 526 


