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Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

 W nawiązaniu do zapytania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mosinie – pana 

Dominika Michalaka z dnia 13 września 2022r. (pismo BR.0003.691.2022) w sprawie 

uzgodnień z WZDW w zakresie projektowanego odcinka przebudowy DW 431 Mosina – 

Rogalinek (most), Burmistrz Gminy Mosina informuje, że: 

1. Gmina Mosina nie uzgadniała projektu przebudowy drogi wojewódzkiej 431 w 

 pełnym zakresie zastosowanych rozwiązań funkcjonalno-drogowych. Uzgodnienia 

prowadzone przez Gminę dotyczyły połączenia drogi wojewódzkiej z drogami 

gminnymi w Rogalinku w zakresie: skrzyżowań z ulicami Północną i Wodną (sprawy 

prowadzone przez Referat Mienia Komunalnego), infrastruktury istniejącej i 

wskazania jej lokalizacji wraz z warunkami dla jej ewentualnej przebudowy ze 

względu na kolizje spowodowane przebudową drogi wojewódzkiej (Referat 

Inwestycji i Rozwoju Gminy), opiniowanie projektów organizacji ruchu tymczasowej i 

stałej. 

2. We wrześniu 2020r. Gmina wystąpiła pisemnie do Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego i Miasta Puszczykowo z propozycją wzajemnej współpracy  przy 

realizacji ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Nadwarciańskiej do ul. Niwka 

Stara powołując się na działania radnych Rady Miejskiej w Mosinie. 

W załączeniu dokumenty o sygn. RI.3020.3.2020.JP z 10.09.2020 wraz z odpowiedzią 

udzieloną przez Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego pismem 

DI.III.8010.46.2020 z 16.10.2020r.  

Ponadto korespondencja w sprawie jest dostępna na stronie Gminy Mosina w 

Biuletynie Informacji Publicznej dla interpelacji o sygn. BR.0003.400.2020. Link 

poniżej: 

http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-

radnych/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-

2018-2023.html/interpelacje-i-zapytania-do-nr-648.html?pid=16980  

http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023.html/interpelacje-i-zapytania-do-nr-648.html?pid=16980
http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023.html/interpelacje-i-zapytania-do-nr-648.html?pid=16980
http://bip.um.mosina.pl/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/um/organy-gminy/rada/wnioski-zapytania-i-interpelacje-radnych/kadencja-2018-2023.html/interpelacje-i-zapytania-do-nr-648.html?pid=16980
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3. Gmina Mosina uzgodniła przebudowę DW 431 zgodnie z odpowiedzią udzieloną w 

pkt 1. Należy podkreślić, że Gmina Mosina nie była stronę w uzgadnianiu przebudowy 

DW431, ponieważ wskazany fragment drogi wojewódzkiej leży w sąsiedniej gminie. 

Z up. Burmistrza Tomasz Łukowiak Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. MK – do wiadomości 

3. RO – do wiadomości 

4. RI a/a 

Sprawę prowadzi: 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


