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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 
W odpowiedzi na treść interpelacji Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - Pana Łukasza 

Kasprowicza z dnia 25.01.2021 r. (przekazanej pismem nr BR.0003.448.2021) Burmistrz Gminy 
Mosina informuje, iż w przypadku dróg nieutwardzonych rozróżniamy drogi o nawierzchni 
gruntowej i o nawierzchni twardej nieulepszonej z kruszywa naturalnego lub kruszywa 
betonowego. 

W ramach Referatu Mienia Komunalnego stan dróg nieutwardzonych jest poprawiany 
przez dwukrotne profilowanie na wiosnę i jesień, czyli wyrównanie nawierzchni drogi i nadanie 
odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych oraz przez lokalne uzupełnienie zadoleń 
naturalnym kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie. W przypadku lokalnego 
uzupełnienia zadoleń, prace te wykonuje się w miejscach w których jest możliwość uzyskania 
zagęszczenia, a ma na to wpływ wielkość zadolenia oraz podłoże. Zasypanie ubytku kruszywem 
łamanym i pozostawienie w luźnej formie bez zagęszczenia nie jest działaniem skutecznym. 
Również zwraca się uwagę czy istnieje zagrożenie, że przez dosypywanie materiału, woda 
opadowa gromadząca się na drodze może zostać skierowana na posesje prywatne często 
zlokalizowane poniżej poziomu drogi. 

Działania opisane powyżej są elementem konserwacji dróg nieutwardzonych i nie dają 
trwałego efektu z uwagi na rozpulchnienie nawierzchni podczas opadu oraz brak 
odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej. W przypadku braku optymalnej 
wilgotności gruntu, Gmina nie wykonuje profilowania dróg nieutwardzonych aby nie 
pogorszyć stanu nawierzchni. 

Informujemy, że Gmina nie prowadzi spisu wydatków za wbudowanie kruszywa 

łamanego na poszczególne sołectwa, ponieważ są one uzależnione od wielu czynników takich 

jak ilość sieci dróg i ich stanu w danym sołectwie, rozwoju osadnictwa, natężenia ruchu itp. 

Działania są wykonywane na bieżąco w zależności od potrzeb. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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