
 

 

 

Mosina, 12 września 2022 r. 

MK.0003.33.2022.GS 

Data wpływu:27.09.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0003.679.2022 

Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na zapytanie Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Dominika 

Michalaka z dnia 12.08.2022 r. (przekazany pismem nr BR.0003.679.2022), Burmistrz Gminy 

Mosina informuje, że co następuje:  

Ad1. Dla wyeliminowania problemu przejazdu samochodów ciężarowych 

ul. Gałczyńskiego w Mosinie, dojeżdżających do firmy Anton Röhn logistyka Sp. z o.o., zostało 

przesłane pismo do w/w podmiotu o poprawne wskazywanie adresu docelowego dostawy 

na stronie internetowej firmy oraz listach przewozowych z uwagi na wydaną Decyzję o 

środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 

nr OŚ.7625/31/06/07 z dnia 9 stycznia 2007r.  W odpowiedzi uzyskaliśmy zapewnienie 

z firmy Anton Röhr logistyka Sp. z o.o. o podjęciu działania mającego na celu uniknięcia 

potencjalnych sytuacji korzystania z ul. Gałczyńskiego w Mosinie. Niestety ze względu 

na fakt, że Centrum Logistyczne Mosina formalnie stanowi odział Spółki w którym 

prowadzona jest działalność gospodarcza po adresem Gałczyńskiego 22, wszelki formalne 

dokumenty (w tym listy przewozowe) muszą zawierać właśnie ten adres. Mimo tego Spółka 

każdorazowo informuje przewoźników o konieczności wjazdu na teren Spółki jedynie 

od strony ul. Śremskiej przez ul. Lema. Referat Mienia Komunalnego dokonał również 

zgłoszenia elektronicznego na stronie mapowej google.pl logując się z konta osobistego 

pracownika referatu i podając właściwy dojazd dla pojazdów ciężarowych. Proponujemy 

również dokonywanie takich zgłoszeń z innych kont. W kwestii regulacji ruchu ciężarowego 

na ul. Wawrzyniaka i dalej ul. Sowinieckiej w Mosinie zarządcza drogi nie widzi możliwości 

wprowadzenia takich ograniczeń.  

Ad2. Gmina zwróciła się do firm znajdujących w bliskiej odległości od zlokalizowanego 

miejsca postojowego dla pojazdów ciężarowych na ul. Lema o finansowanie wynajmu 

i utrzymania toalet.  

Ad4. Na prośbę Mieszkańców, dodatkowe kosze w ilości dwóch szt. zostały 

zamontowane na ul. Lema w Mosinie.  

Ad6. Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeanalizuje możliwość 

nasadzeń kompensacyjnych  na ul. Lema w Mosinie. 
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Ad7. Zarządca drogi na obecną chwile z uwagi na znikomą ilość zdarzeń drogowych 

na ul. Gałczyńskiego, ul. Brzechwy i ul. Lema nie widzi potrzeby wprowadzania urządzeń 

zwalniających ruch, takich jak progi zwalniające. Poza tym budowy ul. Brzechwy i ul. Lema są 

objęte trwałością projektu.  

W kwestii pozostałych poruszonych problemów odpowiedź została udzielona w piśmie 

RI.0003.24.2022.JP z dnia 9 września 2022r.  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Dominik Michalak - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

4. MK a/a 

Sprawę prowadzi: 

Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534 


