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Burmistrz Gminy Mosina, 06 maja 2013 r.
Mosna

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia ...r.

IK.0003. .20 13 Nr sprawy PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

W MOSINIE

Dotyczy: Wniosku Radnego Jana Marciniaka nr BR.0003.583.2013
z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ul. Sowinieckiej

W nawiązaniu do wniosku z dnia 17 kwietnia 2013 r. przekazanego pismem
BR.0003. 583 .2013 uprzejmie informuję „ że ulica Sowiniecka wymaga przeprowadzenia
kompleksowego remontu. Dotychczasowe działania naprawcze prowadzone są w celu
zmniejszenia niedogodności dla korzystających z tej drogi. Remont tej ulicy wykonany w
sposób kompleksowy, wiąże się z budową nowej kanalizacji deszczowej i konstrukcji drogi.
Wymaga to bardzo wysokich nakładów finansowych. Ul. Sowiniecka leży w ciągu drogi
powiatowej.nr. 2466P. Gmina Mosina wielokrotnie zwracała się do Starosty Poznańskiego w
kwestii wspólnej realizacji zadania.
Gmina przeprowadzi kontrolę istniej ącej kanalizacji deszczowej i w ramach możliwości
technicznych udrożni zapchane fragmenty. Część prac takich przeprowadzono już w roku
2011 „ jednak stan technicźny kanalizacji jest zły stąd trudności z prawidłowym odbiorem
wód.
W trakcie prowadzonych obecnie remontów cząstkowych nawierzchni w miejscu zaniżenia u
zbiegu ul. Sowinieckiej i Czereśniowej zgodnie z wcześniejszym zobowiązaniem
przeprowadzona zostanie korekta nawierzchni w celu złagodzenia niedogodności.
Twierdzenie mieszkańca nieruchomości w tym rejonie o przeciekającej ze studzienki
deszczowej wody do piwnicy domu wydaje się mało wiarygodne. W przypadku
nieszczelności studni mogą wystąpić przesiąkania do gruntu o charakterze tokalnym w
okolicach studni i pod korpusem drogi.
Uszkodzony znak B-20 stop zostanie wymieniony przez Zakład Usług Komunalnych w
Mosinie.
W kwestii dotyczącej zapytania o projekt przebudowy ul. Sowinieckiej uprzejmie informuję,
że projekt taki powstał. Starosta nie wydał jednak pozwolenia na budowę. Powodem tego
był)” regulacje własnościowo — prawne i konieczność wykupu gruntów. Ze względu na fakt,
iż ul. Sowiniecka leży w ciągu drogi powiatowej zobowiązanym do tego typu działań jest
Starosta. Gmina Mosina w realizacji tego zadania wykazała duże zaangażowanie i pomoc.
Podanie terminu przebudowy ul. Sowinieckiej jest trudne do jednoznacznego określenia. W
pierwszej kolejności należy wybudować kanały deszczowe w ul. Marcinkowskiego i Wiosny
Ludów, które odprowadzać będą wody opadowe m.in. z ul. Sowinieckiej.



Gmina Mosina obecnie dysponuje decyzją zezwalają na realizację inwestycji drogowej

polegającej na budowie ul. Gałczyńskiego w Mosinie I prawomocna decyzja w dniu

07.05.2012 r. 1, która obejmuje swoim zezwoleniem budowę wyżej wspomnianych kanałów

deszczowych. Reasumując „ realizacja choćby częściowa projektu ulicy Gałczyńskiego musi

poprzedzić realizację przebudowy ul. Sowinieckiej.
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