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Data wpływu: 08.03.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0012.10.23.2022 

 

Pan 

Jan Marciniak 
Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 

Komunalnego 
Rady Miejskiej w Mosinie 

 
 

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.02.2022r. informujące o przyjęciu wniosków przez 
Komisję Inwestycji i Mienia Komunalnego na posiedzeniu w dniu 15.02.2022r., 

Burmistrz Gminy odpowiada co następuje: 

do pkt 2 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do określenia porozumienia trójstronnego 

pomiędzy Gminą, Województwem a inwestorem prywatnym w zakresie projektowania 

zmiany układu komunikacyjnego w rejonie ulicy Szosa Poznańska / ul. Wysoka w Mosinie, a po 

opracowaniu porozumienia z podmiotami, przekazanie go do analizy Radzie Miejskiej. 

Odpowiedź 

Burmistrz podejmie wnioskowane przez Komisję działania, po wskazaniu przez Radę Miejską 
kwoty, jaka może stanowić zabezpieczenie środków finansowych w budżecie Gminy Mosina 
na podjęcie współpracy dla realizacji zadania projektowego i wykonawczego. W przypadku 
podmiotu prywatnego, Gmina nie reprezentuje interesów prywatnych, a wszelkie uzgodnienia 
wynikają z wcześniej prowadzonych postępowań administracyjnych przez zarządcę dróg 
wojewódzkich. 

do pkt 3 

W sprawie przedłożenia wytypowanych dróg do przeprowadzenia inwestycji budowy ulicy 
w systemie pasowym. 

Odpowiedź 

Burmistrz proponuje ewentualne zastosowanie budowy drogi jako pasowej (bez odwodnienia, 

jedynie utwardzenie części pasa jezdnego) dla dróg śródpolnych, np.: 

− droga Drużyna - Żabinko - możliwe po uregulowaniu przebiegu drogi, 

− Drużyna - Pecna (ul. Taborowa) - możliwe po uregulowaniu spraw własnościowych z PKP, 

− droga Rogalinek - Daszewice - w części nieutwardzonej, 

− Daszewice, ul. Rogalińska - Rogalin, 

− Daszewice - Mieczewo - droga przez las. 



 

Wszystkie w/w propozycje wymagają zabezpieczenia finansowego do podjęcia stosownych 
działań. 

Należy podkreślić, że na terenie gminy Mosina obowiązuje Rozporządzenie Dyrektora Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie ustanowienia strefy 

ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu 

Wodociągowego. Rozporządzenie to ustanawia strefę ochronną ujęcia wód podziemnych 

Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego, w województwie 

wielkopolskim, wprowadzając ograniczenia i zakazy dla budowanie nowych obiektów typu: 

drogi, parkingi i in. oraz wprowadzanie ścieków do ziemi lub wód. 

Odpowiedź do pkt 1 pisma Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego, zostanie 

przedstawiona oddzielnie. 

Z poważaniem 

BURMISTRZ GMINY MOSINA 
(-) Przemysław Mieloch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. MK - do wiadomości 
3. Rl a/a 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


