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RADY MIEJSKIEJ

W MOSINIE

Dotyczy: Pytania radnego Jacka Szeszuly zadanego na sesji Rady Miejskiej
28 marca 2013 r. w sprawie uruchomienia linii kolejowej do Osowej
Góry i zachodniej obwodnicy Mosiny

.

W nawiązaniu do pytania zadanego na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w
dniu 28 marea br. uprzejmie informuję „ że:

Nieczynna linia kolejowa do Osowej Góry jest przedmiotem zainteresowania osoby fizycznej,
która planuje wprowadzić tam sezonowe atrakcje turystyczne polegające na prowadzeniu:
przejazdów drezynami na przedmiotowym odcinku (zaczynając od rozgałęzienia linii w
Puszczykowie), wypożyczalni rowerów i małej gastronomii na jej stacji końcowej. Zgodnie z
otrzymaną informacją od zainteresowanego otworzeniem działalności otrzymał on pozytywną
opinię dotyczącą ww. działalności od Dyrekcji Wielkopolskiego Parku Narodowego i od
Burmistrza Gminy Mosina. Pozyskała również środki finansowe na realizację ww.
działalności. Otrzymał też wstępną akceptację PKP S.A. Oddział Gospodarowania

• Nieruchomościami w Poznaniu. Obecnie trwają rozmowy dotyczące ustalenia warunków
umowy dzierżawy do PKP S.A. tego odcinka linii kolejowej Gminie Mosina z
przeznaczeniem na wyżej opisane cele wraz ze zgodą PKP S.A. na dalsze użyczenie przez
Gminę Mosina linii osobie zainteresowanej prowadzeniem tam wyżej opisanej działalności.

Odnosząc się do kwestii koncepcji budowy zachodniej obwodnicy miasta Mosina po
śladzie linii kolejowej prowadzącej na Osową Górę, uprzejmie informuję, że nie istnieje
żadna koncepcja zakładająca likwidację torów prowadzących z Puszezykowa na Osową Górę
i poprowadzenia w tym miejscu zachodniej obwodnicy miasta Mosina. Tym samym, ze
względu na brak takiej koncepcji me ma możliwości analizy ewentualnych kolizji z
pozostałymi istniejącymi i projektowanymi drogami na tym terenie.

Odpowiadając na pytania w sprawie terenu po byłej „ Barwie,, informuję, że terenem
tym zainteresowani są potencjalni inwestorzy, którzy zwracają się o udzielenie szeregu
informacji na temat możliwości inwestowania na tym terenie.. Burmistrz Gminy Mosina w
chwili obecnej nie dysponuje informacjami czy i kiedy na przedmiotowym terenie oraz
ostatecznie przez kogo zostanie zrealizowana jakakolwiek inwestycja.
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