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Odpowiadając na zapytania i wnioski radnej Małgorzaty Kaptur z dnia 21 czerwca

2013r. dotyczące komunikacji na Osiedlu Leśnym w Czapurach, Burmistrz Gminy Mosina

stwierdza co następuje.
Jak słusznie zauważyła radna Małgorzata Kaptur drogi położone na terenie

przedmiotowego osiedla są drogami wewnętrznymi. Są to drogi nienależące do Gminy

Mosina. Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z
2013r., poz. 260 z późn.zm.) budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona
i oznakowanie dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należy do zarządcy terenu, na
którym zlokalizowana jest droga, a w przypadku jego braku — do właściciela terenu. Z
powyższego zatem wynika, że Burmistrz Gminy Mosina nie jest właściwy w sprawie
utrzymania, remontu, ochrony przedmiotowych dróg wewnętrznych. Dodatkowo z art. 80

ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn.zm.)
wynika, że Burmistrz Gminy Mosina nie jest ani organem administracji arćhitektoniczno —

budowlanej ani organem nadzoru budowlanego, co oznacza, że nie posiada kompetencji do
badania zgodności projektu budowlanego z przepisami prawa jak i do badania zgodności
wykonania robót budowlanych z projektem budowlanym oraz obowiązującymi normami i
przepisami prawa.

Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina pragnie poinformować, iż prowadzi działania
ukierunkowane na wytyczenie drogi poprzez działkę o nr ewid. 267 obręb Czapury celem
połączenia działek o nr ewid. 244/1 obręb Czapury (ul. Leśna) z działką o nr ewid. 244/3

obręb Czapury i jej przejęcie. Jednocześnie ze względu fakt, iż procedura wydzielania
przedmiotowej drogi nie została jeszcze zakończona nie można ostatecznie oszacować kosztu
jej przejęcia oraz budowy. Podkreślenia jednakże wymaga, iż analizowane połączenie
wykorzystywałoby istniejący tamże dukt leśny.
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