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Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej w Mosinie

W odpowiedzi na Pani Radnej wniosek z dnia 19 maja 2014 r. (przekazany pismem nr
BR.0003.821.2014 w dniu 20 maja br.), w sprawie opracowania nowej organizacji ruchu w rejonie
osiedla Królewskiego w Mosinie, uprzejmie informuję, co następuje:

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dla rejonu ulic Strzelecka,
Bolesława Krzywoustego, Mieszka I i Kazimierza Jagielończyka przewiduje powstanie 15 miejsc
postojowych na terenie poszerzenia ul. Strzeleckiej, tj. na obecnym terenie chodnika i ścieżki
rowerowej, położonych wzdłuż budowanego ciągu budynków szeregowych. Należy mieć na uwadze,
iż jezdnia ulicy Strzeleckiej oraz chodnik położony po przeciwnej stronie osiedla nie były objęte ww.
planem. Zapis miejscowego planu, dotyczący miejsc postojowych jest niemożliwy do zrealizowania,
ponieważ istnieje sprzeczność w korzystaniu z wjazdów do posesji a z wzdłużnych miejsc
postojowych. Ustawodawca ustawą o drogach publicznych i Prawem o ruchu drogowym zabronił
parkowania na wjeździe do posesji. Tak więc nie można twierdzić, że zamiast pasa postojowego
zbudowano ścieżkę rowerową, gdyż budowa tegoż pasa postojowego byłaby niezgodna z przepisami
prawa nadrzędnego nad przepisami planu miejscowego.

Odnośnie wniosku dotyczącego wprowadzenia nowych znaków drogowych do istniejącej
organizacji ruchu, jesteśmy zdania, iż nie ma takiej potrzeby, gdyż każdemu kierującemu pojazdem
znane są zasady parkowania na ścieżce rowerowej i chodniku oraz konsekwencje nie stosowania się
do obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowo pracownicy tut. Urzędu na bieżąco monitorują
bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonie osiedla. W ostatnich dniach przeprowadzono kontrolę
specjalisty inżynierii ruchu drogowego Komendy Miejskiej Policji, który nie stwierdził
nieprawidłowości w istniejącym układzie komunikacyjnym. Również kontrola służb nadzoru
budowlanego nie znalazła uchybień w realizacji inwestycji w zakresie zgodności z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym przez Radę Miejską w Mosinie, jak i decyzją
pozwolenia na budowę „wydaną przez Starostę Poznańskiego. Zorganizowano również spotkanie z
deweloperem, na którym zobowiązał się do działań poprawiających bezpieczne włączanie do ruchu
drogowego przyszłych mieszkańców, a także przy sprzedaży lokali mieszkalnych do wprowadzenia
zapisów zabraniających wykonywania ogrodzeń od strony ulic, które ograniczałyby widoczność.
Monitoring bezpieczeństwa na ulicy Strzeleckiej pozwoli na działania adekwatne do zaistniałych
sytuacji drogowych.
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