
urmtrz Gmin
Mosin

Mosina, dnia 16 czerwca 2014 roku

IK.0003.66.2014
Rada Miejska w Mosinie
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Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie

W odpowiedzi na Pani Radnej wniosek z dnia 6 czerwca 2014 r. (przekazany pismem
nr BR.0003.832.2014 w dniu 6 czerwca br.), w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego uchwalonego dla rejonu ulic Strzelecka, Bolesława
Krzywoustego, Mieszka I i Kazimierza Jagiellończyka w Mosinie, uprzejmie informuję, co
następuje:
1. Działkę ozn. nr ewid. 2724/128 sprzedano w 2011 roku.
2. Na sprzedaż wystawiono działkę, na której przewidziano o 50% mniejszą ilość
szeregowców. Dopiero deweloper, wykorzystując maksymalnie zapisy planu, doprowadził do
podwojenia ilości budynków.
3. W załączeniu do niniejszego pisma przekazuj kopię protokołu kontroli PINB dla powiatu
poznańskiego oraz Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu.
4. Deweloper zobowiązał się do działań zgodnych z zaleceniami KMP w Poznaniu.
5. Dodatkowe miejsca postojowe w ilości 15 szt. zostaną wyznaczone na ulicy Kazimierza
Jagiellończyka, Bolesława Krzywoustego i Mieszka I w momencie ich utwardzenia.
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Przedslęlilorstwo Budowlane
Leszek Jakubowski

ni. Strzelecka 18, 82-0O Moslna

Jarosiaw Orylski
UL IWama Iisnyka 27, G2-0iQ Moslna

Burmistrz Cmlny Mosląa.
Plac 20 Października 1, 62-050Moslna

W dniu 22 maja 2014 roku pracownicy Powiatowego hispektoratu Nadzoru Budowlanego dla powiatu

poznanskicgo przeprowadzili kontrolę w sprawieigodnosci z przepisami prawa budowlanego budowy

osiedla przy ut Strzeleckiej wMosirn. Ustalono, że na terenie Jawnej działki nr ewidencyjny 2723/128

-(taRumer wldij powateniach na. budowę) trwa budowa budynkow mieszkalnych jednorodzinnych
ealizowanycli na podstawi*decyzji pozwolenia na budowę nr

SQ/T3 def fi 4śQoku (pierwszy-szereg bud. 1-7) oraz nr 507/t3”-Ydrna 6 luteg2I?3 roku (drugi
szereg bnd. 3.l4 Oba sereg budynk6w usytuowane są frontem do ut Strzeleckiej z wyjazdami na chodnik

i ulicę Nic- stwierdzononlezgodności prowadzonej inwestycji z dokumentacją projektowj zatwierdzoną
w/w decyzjnmi pozwolenia na budowę. Teren budowy ogrodzony, tablica budowy na miejscu. Obiekty
znajdują się w różnym stopniu zaawansowania.

• - Mając powyższe na uwadze, organ nadzoru budowlanego w ramach posiadanych kompetencji
nałożonych ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U z 2013 poz. 1409 ze zmianami2, nie

znajduje podstawy faktycznej ani prawnej do przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
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dla wi. znasikiego

Padosł Ziekziński

OTRZYMWA

1. Przedsiębiorstwo Budowlane „LECHBUD” Leszek Jakubowski
ul. Strzelecka 78, 62-050 Mosina

2. Jaroslaw Oryiski, ul. Adama Asnyka 27, 62-050 Mosina

3. Burmistrz Gminy Mosina, Plac 20 Października 1, 62-05,0 Mosina
4. PINB a/a
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Sprawę prowadzi WOAJTN tel. 61 3593-452
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KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU

WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO

Pani

Zofia Springer

Burmistrz Gminy Mosina

Plac 20 Października I

62— 050 Mosina
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Paweł Ożaiiski

j)

d-l-PO-0151-4/2/M

J

„Jlą)

Informuje że do Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu
wpływają infonację o mogących powstawac zagrozeniach w ruchu drogowym związanych z
lokalizacją wyja.zdow z podziemnych garazy bezposredmo na ciągi pieszo — rowerowe, przy
budowanych blokach mieszkalnych na ul Strzeleckiej / Krzywoustego w Mosinie

W związku z powyzszym ńinkcjonanusz WRI) KMP w Poznaniu dokonał lustracji
przedmiotowego terenu W trakcie kontroli ustalono, iz rzeczywiscie wyjazdy z garazy
podziemnych przy ul. Strzeleckiej / Krzywoustego usytuowane są bezpośrednio na drogę dla
rowerów i chodnik.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym zwracam się z prośbą o
podjęcie działań tecbnicznych, takich jak dodatkowe oznakowanie przedmiotowych wyjazdów i
zastosowanie luster drogowych, bądź rozważenie przeniesienia istniejącego ciągu pieszo-
rowerowego na drugą stronę ulicy Strzeleckiej, cezem wyeliminowania mogących powstawać tam
zagrożeń.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.


