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Data wpływu: 10.03.2021 r. 

Nr sprawy: BR.0003.478.2021 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Macieja Pateli z dnia 

19.02.2021 r. (przekazany pismem nr BR.0003.478.2021 w dniu 22 lutego 2021r.) Burmistrz Gminy 

Mosina wyjaśnia, że przytoczona w Pana piśmie inwestycja w ciągu ul. Sosnowej w m. Pecna na odcinku 

w lesie jest realizowana przez Spółkę Aquanet S.A. Gmina na wniosek Spółki wydała zezwolenie na 

lokalizację w pasie drogowym projektowanej infrastruktury technicznej niezwiązanej 

z funkcjonowaniem drogi, wydając jednocześnie warunki odtworzenia nawierzchni i  zobowiązując 

do wykonania utwardzenia kruszywem łamanym po śladzie przebiegu sieci tak, aby nie dopuścić 

do przedwczesnego zniszczenia nawierzchni, obniżenia klasy drogi, zaniżenia kategorii ruchu, 

ograniczenia jej funkcji, niewłaściwego jej użytkowania oraz pogorszenia warunków bezpieczeństwa 

ruchu. 

Należy nadmienić, że warunki odtworzenia nawierzchni dla robót ingerujących w pas drogowy są 

wydawane za każdym razem przez Zarządcę drogi zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21.03.1985 r. 

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470), a całość kosztów odtworzenia ponosi wykonawca, 

który zamierza wbudować urządzenie i zająć pas drogowy.  

Wskazane przez Pana rozwiązanie sugerujące zadysponowaniem kruszywem grantowym dla innej 

lokalizacji, nie jest możliwe ponieważ Gmina nie jest właścicielem materiału i nie jest zleceniodawcą 

robót.    

 Informuję, że stan ul. Sosnowej w miejscowości Pecna jest poprawiany przez dwukrotne 

profilowanie na wiosnę i jesień, czyli wyrównanie nawierzchni drogi i nadanie odpowiednich spadków 

podłużnych i poprzecznych. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia zadoleń 

po profilowaniu wiosennym, Gmina zleci również lokalne uzupełnienie zadoleń naturalnym kruszywem 

łamanym stabilizowanym mechanicznie.  

 

Z poważaniem 
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Otrzymują: 
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2. Pan Maciej Patela - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

4. MK a/a 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534 


