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Burmistrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię ponownego zapytania radnej Małgorzaty Kaptur

w sprawie planowanej w studium drogi w Czapurach.
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Nr sprawy

1. Imię i nazwisko radnego: Malgorzata Kaptur

2. Proszę o udzielenie informacji na temat planowanej w studium drogi biegnącej od
ul. Poznańskiej przez Gromadzką i Spokojną w Czapurach, omijającej starą
część Czapur, Wiórek i Rogalmek.

W piśmie (Zapytanie radnego) z 23.09.2013 r. zadałam następujące pytania:

1. Dlaczego wytyczono w studium taką drogę? Na czyj wniosek?

2. Dlaczego ma taki a nie inny przebieg?

3. Droga ma mieć szerokość 25 in, koszt jej wybudowania będzie ogromny z uwagi na wykup

gruntów. Kiedy ta droga powstanie na całej planowanej diugości?

4. Czy po uchwaleniu mpzp dla części Czapur przedstawionej na rysunku gmina dokona

wykupu gruntów? Kiedy to nastąpi?

W piśmie z 7.10.2013 r. (PP.67271.79.2o 1 3.MS BR.0003.665.2o13) zawarto zaledwie ogólne
informacje. Pytania 1-3 pozostały bez odpowiedzi.

Z uwagi na powyższe zwracam się ponownie o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Jeśli urzędnicy referatu planowania przestrzennego nie potrafią podać przyczyn
zaplanowania tej drogi, to powstaje wrażenie, że jest ona niepotrzebna i znalazła się w
studium przypadkowo.

Jeżeli ją w studium uwzględniono, to oznacza, że były jakieś powody. Proszę o ich podanie.

Od 25 lutego gmina ma studium, lecz analiza zasadności przyjętych w nim rozwiązań jest
możliwa w każdym czasie, tym bardziej, że 27.02.2013 r. została podjęta Uchwała nr
XL1272/13 Rady Miejskiej w Mosinie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.

Udzie1enie odpowiedzi tylko na wybrane pytania i pozostawienie pytań bez odpowiedzi
uważam za lekceważenie radnego i mieszkańców, którzy tym tematem są zainteresowani.

Apeluję do Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, by zajął stanowisko w tej sprawie.
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Mosina, 11.10.2013 r.


