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Pani Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Mosinie 

w miejscu 

  

  

W odpowiedzi na interpelację radnego Dominika Michalaka, przekazaną pismem 

BR.0003.531.2021 z dnia 14 czerwca 2021r. w sprawie dokumentacji dla inwestycji 

południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny – odcinek od ul. Mocka do ul. Śremskiej 

informuję, iż: 

Ad 1) Zabezpieczone środki finansowe przewidziane zostały na wykonanie dokumentacji 

projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji umożliwiającej realizacje 

pierwszego odcinka obwodnicy wschodniej od ul. Mocka (DW431) do ul. Śremskiej w Mosinie. 

Ad 2) Prowadzono rozmowy z projektantem odnośnie ewentualnego włączenia 

obwodnicy wschodniej w modernizowany odcinek drogi. W najbliższym czasie odbędzie 

się również spotkanie na którym będzie poruszana między innymi kwestia zaprojektowania 

włączenia. Zgodnie z zapisami wytycznych do przetargu projektant zobowiązany jest 

do uzgodnienia inwestycji z Urzędem Miejskim, jednak mając na uwadze wstępną fazę 

projektową Gmina Mosina nie otrzymała jeszcze koncepcji projektu do uzgodnienia. 

Ad 3) Realizacja odcinka pomiędzy ulicą Mocka a Śremską uzależniona jest od rozwiązania 

napotkanego problemu jakim jest kwestia zmiany przeznaczenia gruntów o którym mowa 

w §1 ust. 2 pkt 30 Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 

w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. W sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody 

w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego. 

W minionym roku podjęto próby nieznacznej zmiany między innymi obrębu Sowiniec tak 

aby w/w rozporządzenie dopuściło możliwość wykonania przy zachowaniu najwyższych 

standardów technologicznych zabezpieczających ujęcie wody odcinka obwodnicy wschodniej. 

Owa zmiana obrębów nie otrzymała aprobaty ze strony Radnych Gminy Mosina w czasie 



 

posiedzenia jednej z komisji, bez której nie było możliwości złożenia formalnego wniosku 

do Starosty Poznańskiego.  

Podjęto się również uchwalenia miejscowych planów w rejonie planowanego przebiegu 

obwodnicy wschodniej jednak do dnia dzisiejszego nie udało się ich w pełni prze procedować 

przez co realizacja inwestycji w dalszym ciągu nie jest możliwa. 

 

Z poważaniem 
 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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