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Pan 
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Opowiadając na interpelację radnej Jolanty Szymczak z dnia 6 października 2022 r. 

(pismo BR.0003.704.2022) uprzejmie informuję co następuje. 

Pierwsze projekty koncepcyjne rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 430 Poznań-Mosina 

i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Mosina zostały zaprezentowane 

przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Mosinie na spotkaniu w siedzibie Wielkopolskiego 

Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w dniu 8 lipca 2011 r. Następnie konsultacje 

społeczne nad rozwiązaniem skrzyżowania w ciągu ul. Mocka w Mosinie (tj. drogi 

wojewódzkiej nr 431), odbyły się w Mosińskim Ośrodku Kultury w dniu 3 października 2011. 

W dniu 10 października 2011 r. do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Poznaniu przekazano uwagi dotyczące opracowania koncepcji rozbudowy dróg 

wojewódzkich złożone przez Panią [zanonimizowane] oraz Panią [zanonimizowane], Pana 

[zanonimizowane], Pana [zanonimizowane]. Natomiast dnia 24 października 2011 r. 

przekazano do Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu uwagi Pana 

[zanonimizowane] dotyczące przedmiotowego opracowania. 

Przedłożone wówczas rozwiązania projektowe, przede wszystkim usytuowanie ronda, 

nie były przedmiotem prac na etapie konsultacyjnym. Rondo nie było przesunięte na 

południe względem obecnej osi jezdni. Postulowane przez Burmistrza uwagi nad 

przesunięciem ronda na tereny leśne po stronie stacji Orlen lub na konsultowane miejsce, 

obejmujące część działki 704/2, nie zostały uwzględnione. 

14 lipca 2022 r. do autora dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa 

drogi wojewódzkiej nr 431 Mosina-Rogalinek” firmy Pracownia Projektowa Drog-Cad 

ul. Bukowska 116/18, 60-397 Poznań przesłana została opinia negatywna z uwagi na 

rozbieżność z uprzednio przedstawionymi i opiniowanymi rozwiązaniami koncepcyjnymi. 

W związku z tym faktem 18 lipca 2022 r. do Państwa [zanonimizowano] wystosowano 

pismo z informacją, iż przedłożony projekt drogowy został przez Burmistrza zaopiniowany 

negatywnie, oraz że Burmistrz zażądał między innymi uwzględnienia przedstawionych 

wcześniej uwag i zwołania nowych konsultacji społecznych. 

We wrześniu 2022 r. wystosowano pisma do Wielkopolskiego Zarządu Dróg 

Wojewódzkich w Poznaniu i Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, która miały na celu 



 

skłonienie tych organów do uwzględnienia wspomnianych uwag oraz zwołania nowych 

konsultacji społecznych. 

Z up. Burmistrza Tomasz Łukowiak Zastępca Burmistrza 
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