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      Pani 
                                                                            Małgorzata Kaptur 
                                                                            Przewodnicząca Rady Miejskiej  
                                                                         w Mosinie   
                   
              W odpowiedzi na wniosek radnej Jolanty Szymczak z dnia 30 listopada  
2020 r. (przekazany pismem nr BR.0003.437.2020 w dniu 30 listopada br.), dotyczący ulicy 
Świerkowej w Mosinie, uprzejmie informuję, iż zgodnie z nową organizacją ruchu dla skrzyżowania 
ulicy Świerkowej i ulicy Szosa Poznańska możliwe jest skręcanie z drogi wojewódzkiej w ulicę 
Świerkową z kierunku „Centrum”, natomiast niemożliwy jest zjazd z kierunku „Poznań”. Pojazdy 
z ulicy Świerkowej mogą wyłącznie skręcać w kierunku ”Poznań”, zabroniony jest skręt w kierunku 
‘Centrum”.  

Podczas opracowywania w 2008 roku dokumentacji projektowej dla ulic osiedla Czarnokurz 
(w tym dla ul. Czarnokurz i ul. Świerkowej) wszystkie wloty na drogę wojewódzką nr 430 były 
analizowane przez WZDW pod kątem koncepcji rozbudowy DW 430 i 431. Powyższa inwestycja, 
w tamtych latach, była bardzo realna. W wyniku negocjacji stron doszło do porozumienia, na mocy 
którego WZDW zgodził się na pozostawienie skrzyżowania z ul. Wysoką i Leśną, a dla ulic Czarnourz 
i Świerkowej pozwolił t y m c z a s o w o na ich ograniczone otwarcie, do czasu przeprowadzenia 
inwestycji WZDW. Docelowo oba wloty będą zamknięte, gdyż drogi wojewódzkie mają określone 
warunkami technicznymi odległości od skrzyżowań z drogami poprzecznymi. 
Opracowując aktualizację organizacji ruchu dla ul. Czarnokurz, wybudowanej w 2018 r., ponownie 
Gmina spotkała się z odmową WZDW włączenia tej ulicy do drogi wojewódzkiej. Jednakże Burmistrz 
powołując się na ustalenia z 2009 r. uzyskał zgodę na tymczasowe jej ograniczone otwarcie. Stąd 
dla ulicy Świerkowej nie było już rozważań o możliwości budowy włączenia ulicy Świerkowej do drogi 
wojewódzkiej. W przyszłości nastąpi trwałe zamknięcie obu wlotów. 

Z poważaniem 
 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
Załącznik: 
- uzgodnienie WZDW  
  po negocjacjach z dnia 19.08.2009 r. 
 
Otrzymuje: 

1. Adresat 
2. Pani 

Jolanta Szymczak 
radna Rady Miejskiej w Mosinie 

3. IK a/a 
 
Sprawę prowadzi: 
Małgorzata Piotrowska 
Inspektor 
tel. 618109532, pok. 17 


