
Mosina, 10 marca 2021 r. 

MK.0003.17.2021.GS 

Data wpływu: 15.03.2021 r. 
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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - Pana Jana Marciniaka z dnia 
1.03.2021 r. (przekazany pismem nr BR.0003.487.2021 w dniu 1 marca 2021r.) Burmistrz Gminy 
Mosina wyjaśnia: 

1. Poruszona przez Pana kwestia samowolnego zajęcia pasa drogowego bez zgody zarządcy 
drogi na cele np. sadzenia drzew i krzewów przez mieszkańców jak najbardziej wymaga uregulowania. 
Mając na uwadze ilość samowolnej ingerencji w pas drogowy przez osoby prywatne oraz posiadane 
środki finansowe w budżecie, przewidziane na realizację przedmiotowych zadań w roku 2021 Gmina 
Mosina zmuszona jest do ograniczenia wykonywanych zadań tylko i wyłącznie do miejsc stwarzających 
zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi i mienia. 

Sytuacja jaka ma miejsce na ul. Marii Dąbrowskiej w Mosinie przy posesji nr 1, kwalifikuje się 
do podjęcia niezwłocznego działania. Ograniczenie widoczności znaku drogowego, powoduje 
bezpośrednie zagrożenie w ruchu drogowym. W związku z tym Gmina Mosina zwróci się do właściciela 
sąsiadującej posesji, który prawdopodobnie zagospodarował część pasa drogowego zielenią o jej 
usunięcie. W przypadku braku reakcji, Gmina Mosina podejmie działania zmierzające do usunięcia 
istniejących krzewów w celu oczyszczenia pobocza. 

2. Obecny wzór tabliczki jest przyjęty dla całej Gminy. Ich montaż wykonany w ostatnich latach 
spowodował, że pozostała mała ilość starych tablic z nazwą ulicy więc kolejna zmiana techniki 
wykonania zakłóci obecny ład. Ponadto informuje, że tabliczka wykonana jest z dwóch płatów blach 
o grubości 1 mm pokrytych białą folią. Całość jest umieszczona w ramce ze stali nierdzewnej, 
malowanej proszkowo, a napis i tło wykonane drukiem sylwentowym twardym odpornym na działania 
zewnętrzne (wody i promieni UV). Trwałość tabliczki na pewno obejmuje okres gwarancji. Niestety 
po tym okresie Gmina w przypadku wyblaknięcia, wystawia zlecenie wymiany tabliczki na nową. Koszt 
wymiany tabliczki na nową to ok 260 zł netto. 

Informujemy, że zlecenie wymiany tabliczki z nazwą ul. Marii Dąbrowskiej zostanie przesłane 

do Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o w Mosinie. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Pan Jan Marciniak - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 
3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 
4. MK a/a 

 

Sprawę prowadzi: 
Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534 

 


