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Pani  
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Arkadiusza 

Cebulskiego z dnia 17 maja 2021 r. (przekazaną pismem nr BR.0003.520.2021 z dnia 17 maja 2021r.) 

Burmistrz Gminy Mosina informuje, że przejście podziemne na ulicy Sowinieckiej zostało wyłączone  

z użytkowania decyzją 21 grudnia 2017r. Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego i aktualnie nadal ze względów bezpieczeństwa nie zostało przywrócone dla ruchu 

pieszych.  

Informujemy, iż w wyniku wniesienia przez Gminę Mosina oraz Głównego Inspektora 

Nadzoru budowlanego skarg kasacyjnych w dniu 16 czerwca 2020 r. zapadł wyrok Naczelnego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie, który oddalił ww. skargi. W tym stanie spawy utrzymany został  

w mocy wyrok z dnia 9 maja 2019r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który 

uchylał decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23 sierpnia 2018 r. oraz 

poprzedzającą ją decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 

22 maja 2018 r. Zatem sprawa zostanie ponownie rozpoznana przez Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowalnego.  

Wojewoda Wielkopolski w dniu 30 października 2020r. decyzją Nr SN-VI.7532.1.451.2017.11 

odmówił stwierdzenia nabycia przez Gminę Mosina, z mocy prawa, nieodpłatnie, z dniem 27 maja 

1990r. mienia Skarbu Państwa, stanowiącego własność nieruchomości, oznaczonej w ewidencji 

gruntów jako działka 1204/2 oraz działka nr 1205/11. Przedmiotowa decyzja stała się ostateczna  

i prawomocna z dniem 21 listopada 2020r. O tej decyzji został poinformowany Wielkopolski 

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego pismem z dnia 28 kwietnia 2021r., które było 

odpowiedzią na zapytanie z dnia 7 kwietnia 2021r. dotyczącego aktualnego władania przedmiotową 

nieruchomością. 

Mając na uwadze powyższe ustalenia, kwestią nadal nie rozstrzygniętą pozostaje jaki 

podmiot powinien by odpowiedzialny za utrzymanie podziemnego przejścia dla pieszych. Stąd trudno 

w tej chwili ocenić możliwość uruchomienia przedmiotowego przejścia. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
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