
 

 

Mosina, dnia 08 września 2020 r. 

MK.0003.59.2020.SB   Data wpływu: 15.09.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.409.2020 

      Pani  

      Małgorzata Kaptur 

      Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na wniosek radnego Pana Macieja Pateli z dnia 03 września 2020 r. 

(przekazany pismem nr BR.0003.409.2020 z dnia 03.09.2020r.) w sprawie przystanków 

autobusowych w m. Dymaczewo Stare, Gmina Mosina informuje, że w nawiązaniu do podjętej 

Uchwały nr XXVIII/199/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie wstępnego 

miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości 

Dymaczewo Stare, Gmina Mosina dnia 30 lipca 2020 r. wysłała pismo do Starostwa Poznańskiego 

z prośbą o przygotowanie stosownego porozumienia z terminem powierzenia przedmiotowego 

zadania do września 2022 r. Po podpisaniu ww. porozumienia Gmina przystąpi do przygotowania 

dokumentacji projektowej omawianego przystanku i przystąpi do realizacji zadania. Ze względu 

na potrzebę zabezpieczenia środków w budżecie Gminy Mosina planowany termin realizacji tego 

zadania jest na rok 2021.  

Natomiast w sprawie uchwały nr XXVII/198/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 kwietnia 

2020 r. w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze 

wojewódzkiej nr 431 w miejscowości Dymaczewo Stare, Gmina Mosina, otrzymała od WZDW 

w Poznaniu informację o nie przychylności wobec wniosku na przedstawioną lokalizację przystanku 

komunikacyjnego. Nieprzychylność wynikała m.in. z faktu, iż przedmiotowa lokalizacja jest 

przewidziana bezpośrednio za łukiem poziomym, po jego wewnętrznej stronie i nie spełnia wymogów 

technicznych dotyczących zapewniania wymaganej widoczności. Jednocześnie dnia 18 sierpnia 2020 

r. Gmina Mosina otrzymała pismo od WZDW w Poznaniu z informacją, że w celu oceny możliwości 

ustanowienia nowego przystanku komunikacyjnego w przedmiotowej lokalizacji zostanie zwołana 

przez Rejon Dróg Wojewódzkich w Kościanie Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tym samym 

termin wykonania ww. uchwały nie jest możliwy do określenia.  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
Otrzymuje: 

1. Adresat 

2. Pan Maciej Patela  - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy – do wiadomości 

4. MK a/ a 

Sprawę prowadzi  

Sylwia Bartnikowska 
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