
 

 

Mosina, 23 czerwca 2022 r 

MK.0003.17.2022.GS 

Data wpływu: 23.06.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0003.656.2022 

Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

W odpowiedzi na pytania Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Jana Marciniaka z dnia 

21.06.2026 r. (przekazany pismem nr BR.0003.656.2022 w dniu 21.06.2022r.) Burmistrz Gminy 

Mosina wyjaśnia: 

Ad 1 Prace budowlane w ciągu ul. Leszczyńskiej  w Mosinie są realizowane w oparciu o zatwierdzone 

przez Starostę Poznańskiego, projekty zmiany stałej organizacji ruchu. Podstawowym założeniem 

projektowym było przekształcenie ścieżki rowerowej na ciąg pieszo-rowerowy. Gmina Mosina 

dokonała zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na remoncie i przebudowie 

nawierzchni ścieżki rowerowej w ul. Leszczyńskiej w Mosinie. Zgodnie z wymogami do zgłoszenia 

załączony został  krótki opis oraz szkice obrazujące zgłaszaną inwestycję. 

Ad 2  Zgodnie z zatwierdzonymi projektami zmiany stałej organizacji ruchu projektowana ścieżka-

rowerowa znajduje się na odcinku ul. Leszczyńskiej od skrzyżowania z ul. Kasprowicza do nr 70, bez 

odwołania znakiem C13a/16a (koniec drogi dla pieszych i rowerów) 

Ad 3 Projekty zmiany stałej organizacji ruchu jednoznacznie określają min. szerokość 2,5m ścieżki 

pieszo-rowerowej.  

Ad 4   Projekty zmiany stałej organizacji ruchu w ul. Leszczyńskiej w Mosinie, zostały przygotowane  

po uwagach Starosty Poznańskiego, który jest zarządcą ruchu na drogach publicznych, dotyczących 

niezgodności oznakowania na terenie Gminy Mosina Na etapie zatwierdzenia Starosta w uzgodnieniu 

z projektantem wskazał konieczne do poszerzenia i uzupełnienia miejsca za pomocą kostki 

prefabrykowanej betonowej.  

Ad 5 Odcinek drogi powiatowej nr 2465P (ul. Główna) od granicy z miastem Mosina do przejazdu 

kolejowego jest zarządzany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Gmina nie posiada 

informacji dot. przedmiotowego odcinka ścieżki. 

Ad 6 Gmina nie posiada informacji o niezgodnych z prawem parametrach ścieżek pieszo-rowerowych  

w pasie  dróg powiatowych i gminnych 

Ad 7,8,9,10 Zgodnie z podjętą uchwałą nr LVII/493/21 z dnia 16 grudnia 2021r. prace związane z 

dotacją celową "Wprowadzenie organizacji ruchu w ciągu drogi powiatowej nr 2465P na odcinku ul. 

Leszczyńskiej”, zostaną zakończone 30 czerwca 2022r. Prace te realizowane są na podstawie dwóch 

zatwierdzonych projektów stałej organizacji ruchu. Pierwszy w lokalizacji od skrzyżowania ul. 

Leszczyńskiej /Mostowej/Wawrzyniaka/Śremskiej do ul. Strzałowej w Mosinie. Drugi w lokalizacji od 

ul. Strzałowej do nr 70 w ul. leszczyńskiej. Projekty te przede wszystkim zakładają uporządkowanie 

oznakowania pionowego i poziomego w ciągu ul. Leszczyńskiej w ramach którego m.in. 

zaprojektowano w miejscu obecnej ścieżki rowerowej, ciąg pieszo-rowerowy - wymagana szerokości 

2,5m (w zaznaczonych miejscach na planie sytuacyjnym zostały wskazane miejsca poszerzenia  lub 

uzupełnienia za pomocą kostki prefabrykowanej betonowej), zaprojektowano dodatkowe przejścia 
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dla pieszych w ul. Jarzynowej, ul. Leszczyńskiej przy ul. Długiej oraz ul. Dębowej oraz zaprojektowano 

wjazdy na ścieżkę-pieszo rowerową z jezdni ul. Kasztanowej, ul. Dębowej, ul. Kolejowej i ul. 

Kasprowicza.  

Wprowadzenie zmian w stałej organizacji ruchu na ul. Leszczyńskiej w Mosinie związane jest również 

z wykonaniem prac budowlano-drogowych tj. przebudowy infrastruktury drogowej w zakresie: 

a) nowych utwardzeń tj. poszerzenia kostką brukową ścieżki do szerokości 2,5m, wykonanie z kostki 

brukowej dojścia do przejścia dla pieszych w ul. Jarzynowej, wykonanie wjazdów z kostki brukowej na 

ścieżkę pieszo-rowerową 

b) wymiany nawierzchni tj. usunięcie trylinki i ułożenie nawierzchni asfaltowej ścieżki pieszo-

rowerowej przy centrum ogrodniczym, oraz obniżenie chodnika wraz z wymianą nawierzchni przy 

przejściu dla pieszych przy ul. Długiej.    

c) dokonania korekt wysokościowych krawężników obrzeży i kostki brukowej tj. przy nowym przejściu 

dla pieszych przy ul. Dębowej.  

d) remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowej ścieżki pieszo-rowerowej tj. w miejscach w których 

występują ubytki.  

Ponadto uporządkowane zostanie oznakowanie pionowe i poziome na przedmiotowym odcinku drogi 

ul. Leszczyńskiej w Mosinie.  

Koszt wykonania oznakowania pionowego i poziomego zgodnie  z podpisaną umową, został 

określony na kwotę 32 513,00 zł brutto natomiast koszt wykonania prac budowlanych na kwotę 

159 000,00 zł brutto 

Ad 11 Zgodnie z pismem RI.0012.8.2022.JP  z dnia 13 czerwca 2022r. Burmistrz Gminy Mosina  określi 

w zestawieniu zadania, które nie zostaną zrealizowane na dzień 30 czerwca 2022r.  

Z poważaniem  

Z up. Burmistrza Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. Pan Jan Marciniak - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 

3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 

4. MK a/a 

Sprawę prowadzi: Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534 


