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PRZEWODNICZACY
RADA MIEJSKIEJ

W MOSINIE

Dotyczy : Wniosku Radnego Jacka Szeszuły w sprawie przebudowy linii kolejowej
Poznań — Wrocław. I BR.0003.671.2013 I

W nawiązaniu do zapytania radnego Jacka Szeszuły z dnia 27 września 2013 r.
BR.0003 .671.2013 uprzejmie informuję „ że podczas uzgodnień poprzedzających rozpoczęcie
prac związanych z remontem trasy kolejowej E-59 Poznań - Wrocław Urząd Miejski w
Mosinie przekazywał inwestorowi i projektantowi sugestie dotyczące przebudowy stacji
kolejowej Mosina wraz z peronami i przejściami .Sugestie dotyczyły przeprowadzenia
szeregu prac poprawiających bezpieczeństwo w obrębie stacji i torów kolejowych, dojścia do
peronu i budynku dworca PKP.
Znając niebezpieczne nawyki mieszkańców do skracania drogi z peronu w kierunku tzw.
Osiedla Za Barwą zwrócono się o rozważenie możliwości zaprojektowania i wykonania
przejścia podziemnego z peronów w kierunku ul. Sowinieckiej.
Mimo wielu starań inwestor przedsięwzięcia poinformował nas, że ze względu na
ograniczony budżet jak i wcześniejsze planowanie tej inwestycji nie widzi możliwości
rozszerzenia zadania.
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców Gmina Mosina podjęła starania dźwignięcia tej
poważnej inwestycji.
Przeprowadzono negocjacje z firmami projektowymi w temacie wykonania projektu
przedłużenia tunelu dla pieszych..
Wybrana została firma składająca najkorzystniejsze warunki. Z firmą tą Gmina Mosina jest w
trakcie podpisania umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.
Koszt jej wykonania oscyluje w granicach 30 000,00 zł.
Ze względu na negatywne stanowisko PKP PLK będącego inwestorem remontu trasy E-59
Poznań — Wrocław co do możliwości wykonania przedłużenia tunelu w kierunku ul.
Sowinieckiej, kwestia jego wykonania zostanie prawdopodobnie po stronie Gminy Mosina.
Szacowany koszt takiego przedsięwzięcia to ok. 2mln zł. Dokładniejsze planowane kwoty
będzie można podać po wykonania projektu i kosztorysu, a bezpośredni koszt w przypadku
rozstrzygnięcia przetargu i przystąpienia do budowy.
Zadanie prowadzone jest w imieniu Gminy Mosina przez Referat Inwestycji.
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