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Mosina,  19 marca 2020 r. 

 

MK.0003.22.2020.APR 

 

Pani  

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 W nawiązaniu do sesji Rady Miejskiej w Mosinie która odbyła się dnia 27 lutego 

2020 r., Burmistrz Gminy Mosina (w części dotyczącej Referatu Mienia Komunalnego) 

w odpowiedzi na: 

 

1. pytania do sprawozdania Burmistrza Gminy Mosina od dnia 20 stycznia do 21 lutego 

2020 r. zadane przez: 

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Waldemara Wiązka, dotyczące umowy 

podpisanej na wykonanie przeglądów obiektów mostowych na terenie gminy Mosina, 

informuje że przedmiotowe przeglądy dotyczą corocznego określenia stanu 

technicznego obiektów w następujących lokalizacjach: Mosina- kładka łącząca 

targowisko miejskie z ul. Kościuszki, Mosina- ul. Niezłomnych, Mosina- ul. Mostowa 

(w ciągu drogi powiatowej), Krosinko- ul. Lipowa (most), Daszewice, ul. Piotrowska, 

Baranówko- droga przez wieś, Będlewo- Bolesławiec, Radzewice ul. Długa 

(przepust), Krosinko- ul. Lipowa (przepust), Krosinko- ul. Wierzbowa. 

2. wolne wnioski i informacje zadane przez: 

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Łukasza Kasprowicza, dotyczące: 

- stanu dróg na terenie Gminy Mosina, informuje że w ostatnim czasie ze względu na 

warunki atmosferyczne (częste i obfite opady deszczu) drogi nieutwardzone na terenie 

gminy uległy znacznemu pogorszeniu. Należy mieć na uwadze że do momentu 

realizacji budowy danej ulicy wraz z odwodnieniem, sytuacja może być poprawiana 

jedynie w sposób doraźny, np. przez równanie. Wskazuje, że zastoiska wody tworzące 

się na drogach nieutwardzonych jak również nierówności, są zjawiskami normalnymi, 

na które ma wpływ wiele czynników. Jednocześnie należy mieć świadomość, 

że źródłem zastoisk wody na drogach nieutwardzonych, jest nie tylko woda opadowa 

z powierzchni drogi, lecz także z utwardzonych powierzchni i pokryć dachowych 

znajdujących się na terenie posesji prywatnych, które  właściciele prywatni maja 

obowiązek zagospodarować na własnym terenie. Jednocześnie informuje, że obecnie 

trwa wiosenne równanie dróg na terenie gminy Mosina.  

- stanu chodnika w ciągu ul. Szkolnej w Dymaczewie Starym, informuje że zwrócono 

się do Wykonawcy prowadzącego prace związane z wbudowaniem urządzeń 

teletechnicznych na przedmiotowej ulicy, o poprawienie odtworzenia na odcinku 

w okolicy drogi wojewódzkiej (w miejscu gdzie nawierzchnia została naruszona) 

na terenie należącym do Gminy Mosina. Jednocześnie należy wskazać na liczne, 

widoczne ślady maszyn rolniczych oraz pojazdów ciężarowych, które najeżdżają 

na nawierzchnię w/w chodnika, powodując jej dewastację. W związku z powyższym 

zlecono lokalną naprawę nawierzchni chodnika z betonowych płytek w ciągu 

ul. Szkolnej w m. Dymaczewo Stare, na odcinku którego w/w Wykonawca nie 
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naruszał. Ponadto zauważono znaczne nierówności w okolicy przejścia dla pieszych 

w ciągu drogi wojewódzkiej przy ul. Szkolnej. Tym samym sprawa została przekazana 

do właściwego zarządcy przedmiotowego terenu- Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu. 

- fragmentu chodnika w ul. Bajera w Dymaczewie Starym, informuje że  trwa 

przygotowywanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej która będzie 

stanowiła podstawę do wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu 

brakującego odcinka chodnika, w obrębie skrzyżowania ul. Bajera i ul. Szkolnej 

w Dymaczewie Starym. Sprawę prowadzi Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy. 

- ul. Głównej w Pecnej, informuje że wniosek został przekazany do właściwego 

zarządcy przedmiotowej drogi- Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu. 

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Ryszarda Rybickiego, dotyczące: 

- chodnika na ul. Leśnej w Krośnie- zwrócono się do  Komisji Inwestycji, Ochrony 

Środowiska i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w Mosinie oraz do Radnego Rady 

Miejskiej w Mosinie- Pana Ryszarda Rybickiego pełniącego jednocześnie funkcję 

Sołtysa wsi Krosno, z zapytaniem o to czy rekomendują zmianę stałej organizacji 

ruchu polegającą na oznakowaniu nowego chodnika w ciągu ul. Leśnej w Krośnie 

znakami C-13-16 „droga dla rowerów i pieszych”. 

- wiaty oraz koszy na śmieci na placu zabaw przy ul. Leśnej w Krośnie- udzielono 

odpowiedzi pismem MK.0003.18.2020.KF;           

- koszy na śmieci na ul. Piaskowej i Olszynkowej w Krośnie- zostanie zlecony zakup 

koszy na śmieci w terminie późniejszym. 

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Waldemara Wiązka, dotyczące: 

- kontroli pojazdów przejeżdżających przez obiekt mostowy w ciągu ul. Lipowej 

w Krosinku- przekazano wniosek wraz z poparciem do Komisariatu Policji 

w Mosinie; 

- równania dróg w m. Krosno, Krosinko, Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe oraz 

Pecna- wydano zlecenie na wiosenne równanie dróg na terenie gminy Mosina; 

- „odtwarzania dróg dojazdowych do pól”- informuje, że w budżecie Gminy Mosina 

na 2020r. nie widnieje pozycja związana z „odtwarzaniem dróg dojazdowych do pól”.  

Ponadto należy zwrócić uwagę że Gmina Mosina wciąż się rozbudowuje. Stale 

przybywa nowych odcinków dróg, które z uwagi na ich stan oraz wprowadzenie się 

nowych Mieszkańców, należy tymczasowo utwardzać. W tej sytuacji priorytetem jest 

umożliwienie Mieszkańcom oraz służbom porządkowym dojazdu do posesji. 

Niemniej zwracamy się o wskazanie dokładnych lokalizacji dróg dojazdowych do pól 

w m. Dymaczewo Stare i Dymaczewo Nowe, które według Radnego wymagają 

interwencji.  

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Arkadiusza Cebulskiego, w sprawie 

oczyszczania strefy płatnego parkowania na terenie miasta Mosina, informuje, 

iż Referat Mienia Komunalnego zwróci uwagę Zakładowi Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Mosinie, na dokładne sprzątanie również miejsc parkingowych w SPPN 

w Mosinie. 

• Radnego Rady Miejskiej w Mosinie Pana Jana Marciniaka- dotyczące: 

- „szerokich” chodników- informuje że budowa chodnika ul. Leśnej w Krośnie została 

wykonana zgodnie z dokumentacją projektową i uzyskanym pozwoleniem na budowę, 

przy czym opracowanie dokumentacji projektowej nastąpiło w latach 2017-2018. 

Powstała ona na bazie wcześniej opracowanej koncepcji połączenia drogi gminnej 

(ul. Leśna) z drogą powiatową (DP nr 2463).  Szerokość chodnika jest konsekwencją 

odsunięcia jezdni od posesji w celu dalszego połączenia ul. Leśnej z drogą powiatową, 
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co też będzie miało za zadanie zabezpieczyć istniejące posesje przed natężeniem ruchu 

drogowego i związanymi z tym innymi uciążliwościami. 

-oczyszczania chodników na terenie gminy Mosina, informuje że zgodnie z zapisem 

Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r., 

do obowiązków właścicieli nieruchomości należy między innymi: „ (…) uprzątnięcie  

błota,  śniegu,  lodu  innych    zanieczyszczeń  z chodników położonych  wzdłuż  

nieruchomości,  przy  czym  za  taki  chodnik  uznaje  się wydzieloną  część  drogi  

publicznej  służącą  dla  ruchu  pieszego  położoną bezpośrednio  przy  granicy  

nieruchomości;  właściciel  nieruchomości  nie  jest obowiązany do uprzątnięcia 

chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów 

samochodowych (…).  

- wyeliminowania gromadzenia się wody opadowej na jezdni przy wpuście ulicznym 

na ul. Topolowej w Mosinie (przy posesji nr 2), informuje że Zakład Usług 

Komunalnych sp. z o. o. w Mosinie zrealizuje zlecenie wydane przez Burmistrza 

Gminy Mosina na w/w prace do dnia 19 czerwca 2020r.; 

- studzienki w ciągu ul Farbiarskiej w Mosinie, informuje że Zakład Usług 

Komunalnych zabezpieczył przedmiotową studzienkę wskazując że jest to studnia 

kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym zwrócono się do AQUANET S.A. 

w Poznaniu o naprawę włazu przedmiotowej studni. Po przeprowadzeniu rozpoznania 

przez  dział serwisu sieci kanalizacyjnej AQUANET S.A., poinformowano Urząd 

Miejski w Mosinie że uszkodzenie dotyczy studni nie należącej do zakresu utrzymania 

AQUANET S.A. Tym samym zlecono naprawę w/w włazu Zakładowi Usług 

Komunalnych Sp z o. o. w Mosinie; 

- wjazdu z drogi wewnętrznej na Targowisku Miejskim na nowo zbudowany parking, 

informuje że do dnia 30 września krawężnik zostanie obniżony w 2 miejscach. 

- doświetlenia tablicy na pomniku znajdującego się na rynku w centrum miasta 

Mosina, poświęconej Powstaniu Wielkopolskiemu, Referat Mienia Komunalnego 

sprawdzi możliwość oświetlenia tablicy pamiątkowej  oraz ustali szacunkowe koszty 

montażu przedmiotowego oświetlenia. Po przeprowadzeniu w/w czynności, w miarę 

posiadanych środków w budżecie na 2020r zostanie podjęta decyzja czy w/w 

urządzenie zostanie zamontowane. 

 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 
 
 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Pani Małgorzata Kaptur- Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 
3. Sekretarz Gminy- do wiadomości 
4. MK a/a 

 
Sprawę prowadzi: 
Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 526 
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