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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

W nawiązaniu do zapytania Radnego - pana Michała Kleiber z dnia 29 maja 2020r. 

(pismo BR.0003.345.2020) w sprawie budowy mostu w ciągu ul. Harcerskiej, Gmina 

Mosina odpowiada co następuje: 

1. Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii w Polsce 

spowodowało, że Gmina Mosina wstrzymała podjęte działania wykonania analizy 

ruchu drogowego w miejscowości Mosina, gdyż badania potoków ruchu drogowego 

(samochodowego w tym pasażerskiego, rowerowego, tras tranzytowych) były 

zaplanowany do przeprowadzenia w okresie wiosennym. W związku z sytuacją 

epidemiczną w kraju od marca 2020r. niezasadne było wykonanie w/w badań. Obecnie 

wznowiono prace nad analizą ruchu drogowego, która będzie wykonana do końca 

2020r. 

Na podstawie przeprowadzonej analizy ruchu drogowego, Gmina Mosina podejmie 

dalsze działania zmierzające do poprawy przepustowości wraz z rozproszeniem 

i uspokojeniem ruchu drogowego w mieście Mosina. 

2. Wstępny harmonogram działań: 

- maj 2020r. zapytania ofertowe 

- czerwiec 2020r. - wybór wykonawcy i zawarcie umowy na wykonanie analizy ruchu 

drogowego 

- październik - grudzień 2020r. - orientacyjny termin konsultacji społecznych 

dla optymalnych rozwiązań wynikających z przeprowadzonych badań w analizie ruchu 

drogowego. 

3. Zgodnie z pismem o sygn. Rl.7011.1.5.2020.JP z dnia 14 maja 2020r. stanowiącego 

odpowiedź na petycję mieszkańców ulicy Łaziennej i Kanałowej w Mosinie, Gmina 

Mosina podejmie dalsze działania zmierzające do poprawy przepustowości wraz 

z rozproszeniem i uspokojeniem ruchu drogowego w mieście Mosina, co będzie 

poprzedzone stosownymi konsultacjami społecznymi z mieszkańcami gminy Mosina. 
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4. Uwagi mieszkańców, którzy wezmą udział w konsultacjach społecznych, będą poddane 

weryfikacji co do możliwości ekonomicznych, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, oczekiwań społecznych oraz prawnych, a następnie uwzględnione 

w proponowanych rozwiązaniach. 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz  Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

3. Rl a/a 

Sprawę prowadzi: 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 

 
 


