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Rada Miejska w Mosinie Sz.P.

Wpł. dnia . 2,Q3 O i.i Waldemar Waligórski

Nr sprawy .
ŁO „„5°) Przewodniczący Rady Miejskiej

w Mosinie
w miejscu

Odpowiadając na wniosek / interpelację / zapytanie radnego Łukasza Kasprowicza z

dnia 13 marca 2014r. w przedmiocie wschodniej obwodnicy miasta Mosina, Burmistrz Gminy

Mosina wyjaśnia co następuje.
Rozmowy z kompetentnymi osobami na temat wpisania wschodniej obwodnicy miasta

Mosina na listę istotnych inwestycji Województwa Wielkopolskiego prowadzone były

zarówno przez Burmistrza Gminy Mosina jak i jego Zastępców w ramach wykonywania

swoich obowiązków.

W załączeniu Burmistrz Gminy Mosina przekazuje kopię wniosku z dnia 20 stycznia

2014r. o wprowadzenie przedmiotowej inwestycji do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i kolejne oraz odpowiedź Wicemarszałka

Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2014r. nr DI-III.0023.23.2014 w tej sprawie.

Wielokrotnie było podkreślane, że na przebieg wschodniej obwodnicy miasta Mosina

została wykonana koncepcja programowo — przestrzenna ustalająca między innymi jej

przebieg. Stąd też przedmiotowa inwestycja może być realizowana zarówno w oparciu o

ustalenia opracowywanego planu miejscowego jak i w drodze ustawy o szczególnych

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2013r.,

poz. 687 z późn.zm.). Jednocześnie Burmistrz Gminy Mosina pragnie zauważyć, że

zapoczątkowany uchwałą nr XVIIJ1O3/1 1 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września

201 ir. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego dla przebiegu wschodniej obwodnicy miasta Mosina — etap 1, plan miejscowy

jest na etapie opiniowania i uzgadniania przez właściwe organy oraz instytucje.
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Gmina Mosina zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie inwestycji pn: ‚„Budowa

południowo — wschodniej obwodnicy miasta Mosina dla ruchu osobowego i ruchu

tranzytowego Łączącej ulicę Mocka w Mosinie (droga nr 431) z ulicą Wincentego Witosa w

Dymaczewie Nowym (droga nr 431) wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z istniejącymi drogami”

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Wielkopolskiego na rok 2013 i kolejne.

Budowa południowo — wschodniej obwodnicy miasta Mosina dla ruchu osobowego i ruchu

tranzytowego łączącej ulicę ks. Piotra Mocka w Mosinie (droga nr 431) z ulicą Wincentego

Witosa w Dymaczewie Nowym (droga nr 431) wraz z rozwiązaniem skrzyżowań z istniejącymi

drogami.

Gmina Mosina zwraca się z powyższym wnioskiem, ponieważ z uwagi na położenie w

granicach aglomeracji poznańskiej oraz przebiegające dwie drogi wojewódzkie boryka się z

problemem zatłoczenia wywołanym przejazdem zarówno samochodów osobowych jak i

ciężarowych przez centrum miasta Mosina. Ponadto zatłoczenie to powoduje znaczne utrudnienia

w komunikacji południowych części województwa wielkopolskiego z miastem wojewódzkim —

Poznaniem. Inwestycja mająca na celu budowę południowo-wschodniej obwodnicy miasta

Mosina ma znaczenie regionalne i wpisuje się w założenia Strategii Rozwoju Województwa

Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020, Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego na lata 2014-2020. WRPO 2014+, Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Województwa Wielkopolskiego, Strategii rozwoju aglomeracji poznańskiej, Regionalnej Strategii

Innowacji dla Wielkopolski na lata 2010-2020. Realizacja inwestycji przyczyni się m.in. do:

wyprowadzenia ruchu tranzytowego oraz lokalnego poza centrum miasta poprawiając tym

samym przepustowość drogi wojewódzkiej oraz bezpieczeństwo użytkowników ruchu

Sz.P.
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drogowego, uruchomienia nowych obszarów aktywizacji gospodarczej oraz posłuży do obsługi
ujęcia wody oraz Stacji Uzdatniania Wody dla aglomeracji poznańskiej. Budowa obwodnicy jest
przedsięwzięciem znacznie przekraczającym możliwości finansowe budżetu samorządu
lokalnego. W celu realizacji inwestycji Gmina Mosina opracowała szczegółowe koncepcje
programowo —przestrzenne wraz z decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach budowy
obwodnicy, która została podzielona na dwa etapy. Ponadto dla etapu pierwszego opracowywany
jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, dzięki któremu zostaną uregulowane
kwestie własności gruntów. Natomiast dla drugiego etapu Gmina Mosina przystąpi do
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jednocześnie jesteśmy
gotowi na partycypację w realizacji projektu jako partner dla Samorządu Województwa
Wielkopolskiego.

Należy także nadmienić, iż przebieg planowanej obwodnicy jest zaprojektowany w
sposób, który umożliwia jej kontynuację na terenie Gminy Stęszew, tak aby połączyć ją z drogą
krajową nr 5 w okolicach węzła Wronczyn. Gmina Mosina podjęła rozmowy z władzami Gminy
Stęszew maje na celu partnerstwo w zakresie realizacji powyższej inwestycji. W załączeniu
przekazujemy kserokopię pisma z Gminy Stęszew, w którym poinformowano nas o woli podjęcia
współpracy w tym zakresie.

Jednocześnie w załączeniu przekazujemy szczegółowe uzasadnienie w załączeniu do
niniejszego pisma wraz z mapą przebiegu planowanej obwodnicy.

Podsumowuj Gmina Mosina jeszcze raz wnosi o pozytywne rozpatrzenie wniosku.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 20 stycznia br. oraz wcześniejszej

korespondencji w sprawie wpisania do planów inwestycyjnych Województwa

Wielkopolskiego budowy obwodnicy m. Mosina w ciągu drogi wojewódzkiej nr

431 uprzejmie informuję, iż inwestycja ta ujęta jest w propozycjach zadań do

realizacji ze środków Unii Europejskiej w ramach następnego okresu

programowania na lata 20 14-2020.

Budowa obwodnicy m. Mosina wpłynęłaby w znaczny sposób na

zwiększenie przepustowości dróg 430 i 431 łączących południową cześć

województwa z Poznaniem oraz drogami wyższego rzędu.

Jednocześnie pragnę zaznaczyć, iż łączna wartość inwestycji ujętych w

propozycjach zadań do realizacji przy współudziale środków europejskich

znacznie przewyższa realną kwotę możliwą do uzyskania, w związku z czym

na dzień dzisiejszy nie zostało ostatecznie przesądzone, które zadania będą

realizowane do roku 2020.

Z poważaniem

„i
Poznań, 21 lutego 2014 r.WICEMARSZAŁEK

WOJEWÓDZTWA WIEŁKOPOŁSKIEGO
Wojciech Jankowiak
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