
 

Mosina, dnia 4 stycznia 2022 r. 

  
RI.0003.59.2021.DSc 
 

Data wpływu: 04.01.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0003.580.2021 

 
 Pan Dominik Michalak 

 Wiceprzewodniczący Rady  

 Miejskiej w Mosinie 

 w miejscu 

 

W odpowiedzi na interpelację radnego Romana Kolankiewicza, przekazaną pismem 

BR.0003.580.2021 z dnia 29 października 2021r. w sprawie przebudowy drogi wojewódzkiej 431 

w nawiązaniu do odpowiedzi udzielonej 25 listopada 2021r. (data pisma 24 listopada 2021r.) Burmistrz 

Gminy Mosina informuję, iż w latach 2018-2021 otrzymano wnioski w sprawie uzgodnienia 

następujących dokumentacji dotyczących drogi wojewódzkiej nr 431: 

1. uzgodnienie projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy mostu przez rzekę Wartę 

wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 431 w m. Rogalinek.  

Data: 06.07.2020r., 28.10.2020r. 

2. rekomendacja pozostawienie istniejącego rozwiązania zgodnie z przesłanym planem 

organizacji ruchu dla zjazdu na ulice Szeroką w Mieczewie. Dotyczy rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 431 Mosina-Kórnik w miejscowości Świątniki i Mieczewo. 

Data: 28.06.2021r.  

3. Opinia dotycząca projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik odcinek I 

(Rogalin - Świątniki), II (Świątniki - Mieczewo), III (poza graniami Gminy Mosina) 

Data: 02.11.2018r. 

4. Uzgodnienie usunięcia kolizji wraz z przebudową oświetlenia dla rozbudowy drogi 

wojewódzkiej nr 431 Rogalin – Kórnik – odcinek I. 

Data: 27.02.2019r. 

W odniesieniu do zapytania w sprawie zaprojektowanych zjazdów z drogi wojewódzkiej nr 431 

informuję, iż zgodnie z otrzymanymi projektami do wydania opinii zjazdy z drogi wojewódzkiej nr 431 

na odcinku Rogalin – Świątniki oraz Świątniki – Mieczewo zostały zaprojektowane z zastosowaniem 

łuków o promieniu od 6-8m o nawierzchni z betonu asfaltowego poza jednym zjazdem na działkę nr 88 

obręb Rogalin. 

Zgodnie z posiadanymi informacjami w trakcie projektowania jest odcinek drogi wojewódzkiej 

nr 431 pomiędzy Rogalinkiem a Mosiną oraz odcinki w m. Świątniki i Mieczewo. Jednak do dnia 

dzisiejszego nie otrzymano projektu do zaopiniowania na powyższe zakresy. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 

 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Sekretarz Gminy – do wiadomości 
3. RI – a/a 

Sprawę prowadzi: 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy 
 


