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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W odpowiedzi na wniosek Radnej Rady Miejskiej w Mosinie – Pani Wiesławy Mani z dnia 

25.09.2020 r. (przekazany pismem nr BR.0003.420.2020), Burmistrz Gminy Mosina informuje, 

że w tej sprawie zwróciliśmy się do Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Rady 

Miejskiej w Mosinie oraz do sołtysa wsi Krosno z zapytaniem o wyrażenie opinii dla zmiany stałej 

organizacji ruchu polegającej na oznakowaniu nowego chodnika w ul. Leśnej w Krośnie znakami C-13-

16 „droga do rowerów i pieszych” z uwagi na sprzeczność woli mieszkańców, którzy chcą 

zagospodarowania części chodnika na postój pojazdów.  

Podczas odbytej w dniu 18.06.2020r. Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska 

i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie wypowiedziano się za oznakowaniem osobno zarówno 

ciągu pieszego jak i rowerowego. Rozwiązanie to nie jest możliwe do wprowadzenia z uwagi na 

szerokość istniejącego chodnika. Jedynym rozwiązaniem możliwym do rozważenia jest wprowadzenie  

„drogi dla rowerów i pieszych” oznaczonej znakami C 13-16, które wskazują, że droga jest wspólna - 

przeznaczona zarówno dla pieszych jak i rowerzystów. W tej sytuacji ruch pieszych i rowerzystów 

odbywa się odpowiednio po stronach drogi wskazanych na znaku, jeżeli symbole oddzielone 

są kreską pionową. Wymagało to będzie m.in. wymiany obecnego oznakowania pionowego 

oraz obniżenia krawężnika betonowego wraz z regulacja wysokościową nawierzchni w celu wjazdu 

i zjazdu na ciąg pieszo-rowerowy.  

Z uwagi na powyższe podjęte zostaną dalsze kroki mające na celu przygotowanie projektu 

zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Leśnej w Krośnie oraz uzyskanie stosownego zatwierdzenia 

Starosty Poznańskiego jako Zarządcy Ruchu, w zakresie przedstawionym powyżej. 

 

              Z poważaniem 

  

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

  

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pani Wiesława mania - Radna Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

4. MK a/a 
 

Sprawę prowadzi: 

Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534 


