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Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

 Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 28.04.2022r. 

i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące wyjaśnienia: 

 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Jan Marciniak 

„W tej odpowiedzi mówi się o projekcie budowy promenady, a dalej, że oferta związana z wyborem 

wykonawcy dotyczyła koncepcji. O czym my mówimy? O koncepcji, czy o projekcie” 

„(…) to znaczy, że za 117 tysięcy złotych będzie opracowana koncepcja? Za 117 tysięcy złotych?” 

 

Odpowiedź: 

W 2021r. w budżecie Gminy Mosina było zadanie pn. „Koncepcja ciągu pieszo rowerowego wzdłuż 

Kanału Mosińskiego między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z kładką pieszo - rowerową 

w ciągu ulicy Harcerskiej w Mosinie”, dla którego została przeprowadzona procedura o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwota 130 tys. zł netto, a następnie w marcu 2022r. 

została zaktualizowana oferta cenowa wykonawcy dla opracowania koncepcji w/w zakresu 

rzeczowego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 

Wykonanie Dokumentacji  Projektowej „Koncepcji Ciągu Pieszo-Rowerowego Wzdłuż kanału 

Mosińskiego Między Parkiem Budzyń a ul. Lipową w Krosinku wraz z Kładką Pieszo-Rowerową w ciągu 

ul. Harcerskiej w Mosinie” - w liczbie 4 egzemplarzy + płyta CD (w wersji pdf,dxf,dwg):  

1) Zaprojektowanie ciągu pieszo – rowerowego na nieaktualizowanych mapach.  

2) Zaprojektowanie przekroju poprzecznego, podłużnego oraz rodzaju utwardzenia nawierzchni 

na podstawie pozyskanych uzgodnień przedmiotowej koncepcji z właścicielami, zarządcami terenów 

objętych opracowaniem koncepcyjnym, w tym (Państwowym Gospodarstwie Wodnym „Wody 

Polskie” ). 

3) Zestawienie graficzne i tabelaryczne działek zajętych pod projektowany ciąg pieszo-rowerowy 

wraz ze wskazaniem właścicieli oraz podaniem adresów korespondencyjnych tych właścicieli 

/zarządców. 

4) Zestawienia szacunkowych kosztów inwestycji z podziałem na etap 1 i 2. 

5) Uzyskanie Decyzji O Środowiskowych Uwarunkowaniach  Realizacji Przedsięwzięcia. 

6) Uzyskanie uzgodnienia projektowanej koncepcji ciągu pieszo-rowerowego z Powiatowym 

Konserwatorem Zabytków w Poznaniu. 

7) Na podstawie opracowanej koncepcji wystąpić i uzyskać warunki techniczne 

dla zaprojektowania ciągu pieszo-rowerowego od poszczególnych gestorów sieci krzyżujących się lub 

w zbliżeniu równolegle przebiegających z projektowanym przebiegiem ciągu pieszo-rowerowego. 

8) Opracowanie projektowe musi nawiązywać się do zaprojektowanej kładki w ciągu 

ul. Harcerskiej  w Mosinie. 
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9) Opracowanie Koncepcyjne należy podzielić na dwa zakresy  tj. , 1 etap -od Parku Budzyń(wraz 

z połączeniem projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w ul. Mostową) do działki nr 2622/53 przy 

ul. Stama F. wraz z połączeniem istniejącego układu ścieżek rowerowych w Parku Po Północnej 

Stronie Kanału Mosińskiego tj. działki nr 2622/53, 2622/52, 1784/19.  Pozostały odcinek wchodzi w 2 

etap projektowanego zakresu ciągu pieszo – rowerowego wraz z włączeniem się do kładki pieszo 

rowerowej w ul. Lipową w Krosinku.   

10) Opracowanie Inwentaryzacji drzew do wycinki z podziałem na etap 1 i 2. Dane należy 

przedstawić w tabeli z podziałem na nr./nazwę gatunku/obwód pnia drzewa(cm) mierzony 

na wysokości 5 cm/obwód pnia drzewa (cm) mierzony na wysokości 130 cm/ powierzchnia (m2)/nr 

i obręb działki ewidencyjnej/uwagi stan fitosanitarny oraz wskazać ich lokalizację na mapie 

nieaktualizowanej. 

11) Opracowaną koncepcję ciągu pieszo-rowerowego uzgodnić z Referatem Ochrony Środowiska, 

Rolnictwa i Leśnictwa, Referatem Mienia Komunalnego, Referatem Inwestycji i  Rozwoju Gminy 

w Urzędzie Miejskim w Mosinie  Pl. 20 Października 1     62-050 Mosina. 

12) Koncepcja ciągu pieszo- rowerowego musi zawierać dobór i rozmieszczenie lamp (punktów 

oświetleniowych, ławek- na całej długości, z podziałem na etap 1 i 2.  

13) Koncepcyjną dokumentacje projektową należy opracować na podstawie uchwalonych 

i obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie 

projektowanego przebiegu. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 

2. RO - do wiadomości 

3. RI a/a 

 

 

Sprawę prowadzi: 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


