
B.irmstrz Gminy Mosina, dnia 30 lipca 2014r.
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Pan

Rada Miejska w Mosinie Waldemar Waligórski

Wpł. dnia. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie
NrsnraWy w miejscu

Odpowiadając na zapytanie i wniosek z dnia 17 lipca 2014 r. radnego Pana Łukasza Kasprowicza

(otrzymane pismem BR.0003.852.2014); Burmistrz Gminy Mosina uprzejmie informuje, iż:

Burmistrz Gminy Mosina wystąpił do Starostwa Powiatowego, jako organu reprezentującego Skarb

Państwa, który jest właścicielem działki gruntu stanowiącej drogę wojewódzką nr 306, o wyrażenie

zgody na nadanie nazwy pismem z dnia 25 lipca 2014 r.

Jak już informowano Burmistrz Gminy Mosina, rozważy możliwość przygotowania projektu uchwały

rady gminy w sprawie nadania nazwy przedmiotowej drodze, po uzyskaniu zgody ww. podmiotu.

Propozycja Pana i Rady Sołeckiej nadania nazwy drodze „Bolesławy Prusak” zostanie uwzględniona

w dalszej procedurze nadawania nazwy przedmiotowej drodze.

Odnośnie kwestii zmiany nazwy przystanku osobowego Iłowiec, Burmistrz Gminy Mosina

wystosował pismem z dnia 07 kwietnia 2014r. zapytanie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład

Linii Kolejowych w Ostrowie Wielkopolskim zapytanie czy nadal jest aktualne stanowisko ww.

podmiotu, iż zmiana nazwy będzie możliwa dopiero po upływie 5 lat od zakończenia zadania

„Modernizacja linii kolejowej E-59 Wrocław — Poznań, odcinek granica woj. Dolnośląskiego —

Poznań”? Pismo to zostało odebrane przez PKP PLK S.A. ZLK w Ostrowie Wlkp. w dniu 10 kwietnia

2014r. Do dnia dzisiejszego do Urzędu Miejskiego w Mosinie nie wpłynęła odpowiedź na zadane

pytanie. W sytuacji, gdyby stanowisko ww. podmiotu byłoby nadal aktualne oraz w związku z

trwającymi pracami modernizacyjnymi na ww. odcinku szlaku kolejowego, podejmowanie stosownej

uchwały w sprawie zmiany nazwy przystanku osobowego byłoby bezzasadne. Burmistrz Gminy

Mosina ponowi zapytanie do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Ostrowie

Wielkopolskim o przedstawienie stanowiska w ww. kwestii.
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Otrzymują:

I. Pan Łukasz Kasprowicz

Radny Rady Miejskiej w Mosinie w miejscu 1 egz.

Pan Waldemar Wal igórski

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie W miejscu — 1 egz.

3. Pani Julia Olejniczak - Kowalska

Sekretarz Gminy Mosina w miejscu — I egz.

4. G.G. — a/a — w miejscu — I egz.

Sprawę prowadzi:
Rfiat Geodezji i Nieruchomości


