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      Pani Małgorzata Kaptur 
   Przewodnicząca Rady 

 Miejskiej w Mosinie 

 w miejscu  

  

W odpowiedzi na interpelację radnego Dominika Michalaka, przekazaną pismem 

BR.0003.514.2021 z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie drogi łączącej ul. Mocka z ul. Konopnickiej 

w Mosinie informuję, iż trwa analiza planowanego przebiegu obwodnicy wschodniej pod kątem 

uzyskania formalno-prawnych dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji umożliwiającej jej 

realizację. W dalszym ciągu prowadzone są rozmowy z Aquanet S.A. w zakresie interpretacji 

Rozporządzeniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 13 sierpnia 

2012r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody w rejonie Mosina-Krajkowo 

dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego mające wpływ na dalsze losy inwestycji. 

Jednocześnie w związku z trwającym naborem o dofinansowanie zadań obwodnicowych Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, zwrócono się do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o ujęcie budowy 

obwodnicy wschodniej w naborze na rok 2021. Do dnia dzisiejszego nie uzyskano odpowiedzi. 

Ponadto rozpatrywane są również inne możliwość mające na celu poprowadzenie 

przedmiotowej obwodnicy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Podjęcie działań mających na celu uzyskanie między innymi decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach w jednym koncepcyjnych przebiegów nie jest zasadne do czasu ustalenia 

w/w sprawy. 

W uzupełnieniu do przesłanej odpowiedzi z dnia 6 maja 2021r. w sprawie wskazania daty 

przekazania przez PKP S.A terenu po nieczynnej linii kolejowej informuję iż, w dalszym ciągu trwa 

oczekiwanie na zatwierdzenie przejęcia gruntów znajdujących się na trasie linii 361 Puszczykowo                    

– Osowa Góra w graniach administracyjnych Gminy Mosina, zgodnie z informacjami uzyskanymi 

podczas spotkań oraz rozmów telefonicznych, przewidywany termin finalizowania transakcji został 

ustalony II, III kw. 2021 r. na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnego terminu 

przekazania działek.  

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 
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