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 Pani Małgorzata Kaptur 

 Przewodnicząca Rady  

 Miejskiej w Mosinie 

 w miejscu 

 

W odpowiedzi na interpelację radnej Eweliny Dudek, przekazaną pismem 

BR.0003.442.2020 z dnia 22 grudnia 2020r. w sprawie kanalizacji deszczowej 

ul. Sikorskiego/Podgórna w Rogalinku informuję, iż: 

Ad. 1 pomimo zebrania obszernego materiału od Zarządcy drogi oraz Wykonawcy 

obiektu mostowego dla wykonania odcinka gminnej sieci kanalizacji deszczowej w śladzie 

projektowanego odwodnienia obiektu mostowego, nie znaleziono przesłanek do spełniania 

jednego z kluczowych warunków tj. udzielenia zamówienia firmie Skanska S.A. zarządzającej 

terenem budowy. Jednocześnie w odpowiedzi na propozycję Gminy Mosina w sprawie 

przejęcia zadania i realizacji przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich wspólnego odcinka 

sieci kanalizacji deszczowej, otrzymaliśmy informację o braku podstawy prawnej do zmiany 

zawartej umowy pomiędzy WZDW i firmą Skanska S.A. 

Ad. 2 W dniu 8 grudnia 2020r. Gmina Mosina wystąpiła z propozycją zamienną 

wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej (trzy warianty). Na spotkaniu z Marszałkiem 

Województwa Wielkopolskiego omówiono przebiegi sieci kanalizacji deszczowej w obrębie 

pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 431 które zostały wstępnie zaakceptowane. W dniu 

19 stycznia 2021r. odbyło się drugie spotkanie z Wicemarszałkiem na którym dwa 

z zaproponowanych wariantów zostały ostatecznie przyjęte. 

Ad. 3 Postępowanie w sprawie wydania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego dla sieci 

kanalizacji deszczowej w Rogalinku zgodnie z uzasadnieniem do postanowieniem zostało 

zawieszone w trybie art. 97 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego, tj. organ administracji publicznej zawiesza postępowanie gdy rozpatrzenie 

sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez 

inny organ lub sąd. Zgodnie z art. 97 § 2 gdy ustąpią przyczyny uzasadniające zawieszenie 

postępowania, o których mowa w § 1 pkt 1-4 organ administracji publicznej podejmie 

postępowanie z urzędu lub na żądanie strony. 



 

Jednakże w wyniku ostatnich ustaleń o których mowa we wcześniejszych punktach 

zmieniona zostanie trasa kanalizacji deszczowej na ostatnim odcinku i wydanie decyzji nie 

będzie miało wpływu na termin realizacji przedsięwzięcia. Zatwierdzone nowe przebiegi 

wariantowe sieci będą wymagać zmiany wniosku w zakresie działek na której będzie 

zlokalizowana przedmiotowa kanalizacja deszczowa. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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