
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu

Poznań, dnia 13 maja 2014 r.
WZDW.31.431 1-51/14
dotyczy: wniosku oP-10 m. Dymaczewo Nowe — DW 431

Rada Miejska W Mosinie Pan Łukasz Kasprowicz

Wpł. dnia 1..25. 1 Radny Rady Miejskiej w Mosinie
o — Plac 20 Października 1

Nr sprawy -L..
62-050 Mosina

W odpowiedzi na wniosek przesłany przez Urząd Miejski pismem z dnia 01.04.2014 r.
znak IK.0003.29.2014 o wyznaczenie przejścia dla pieszych w ciągu DW 431 na
wysokości świetlicy i placu zabaw w m. Dymaczewo Nowe, Wielkopolski Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Poznaniu informuje, że na chwilę obecną nie ma możliwości wyznaczenia
przejścia dla pieszych w proponowanej lokalizacji.

Zgodnie z ustaleniami komisji BRD z 21.11.2012 r. Ikopia w załączeniu! zmiana
lokalizacji przejścia dla pieszych będzie możliwa po utwardzeniu terenu przed świetlicą
Iw ramach inwestycji gminnej!. Jednocześnie WZDW podkreśla, że najwłaściwiej byłoby
usytuować nowe przejście dla pieszych w pobliżu lampy oświetlenia ulicznego oraz nie
w bezpośredniem sąsiedztwie wyjścia ze świetlicy i placu zabaw, aby zapobiec wybieganiu
dzieci na ulicę.

Tylko uporządkowana przestrzeń daje możliwość wyznaczenia nowego przejścia,
które zapewni rzeczywiste bezpieczeństwo pieszym, a jednocześnie pozwoli na funkcjo
nowanie dojazdu do obiektu handlowego i przystanku.

Załącznik
Kopia protokołu z 21.11.2012r.

J

Do wiadomości:
1. RDW Kościan
2. Urząd Miejski w Mosinie

Plac 20 Października 1
62-050 Mosina

3. Komisariat Policji w Mosinie
ul. Kolejowa 9
62-050 Mosina
/dot. pisma znak MA MW 076-li/2014 z 01.04.2014/

Sprawę prowadzi:
Agnieszka Sawińska
tel. 61 / 82258 103

ul. Wilczak 51, 61-623 Poznań
telefon / fax 61 826 53 92,

NIP 972-09-14-891, REGON 631 280 809
http://www.wzdw.pI e-mail: poczta@wzdw.pl
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