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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

W nawiązaniu do zapytania Radnego - pana Marcina Ługawiaka z dnia 11 maja 

2020r. (pismo BR.0003.336.2020) w sprawie budowy przystanku kolejowego w Krośnie 

oraz usprawnienia dojazdu rowerem do przystanków kolejowych na terenie gminy Mosina, 

Gmina Mosina odpowiada co następuje: 

1. Gmina Mosina zwróci się z wnioskiem o ustanowienia lokalizacji nowego przystanku 

kolejowego na nowozmodernizowanej linii kolejowej nr 271 Poznań - Wrocław, 

stanowiącej linię kolejową E59 w miejscowości Krosno gm. Mosina, powiat 

poznański przy przejeździe kolejowym wzdłuż ul. Leśnej wraz z wykonaniem pełnej 

infrastruktury pozwalającej społeczności lokalnej korzystanie z połączeń kolejowych 

w kierunku Poznania i Wrocławia. 

2. Informujemy, iż Gmina Mosina uzyskała dofinansowanie i jest w trakcie realizacji 

Projektu pt. „Niskoemisyjne przedsięwzięcia w zakresie transportu miejskiego 

na terenie Gminy Mosina - etap I" nr RPWP.03.03.03-30-0015/17-00 w ramach Osi 

Priorytetowej 3 „Energia" Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska", Poddziałania 3.3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym 

mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania" WRPO na lata 2014-2020. 

Projekt obejmuje następujące działania/zadania: 

a) Budowę Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych na terenie Gminy Mosina 

w trzech lokalizacjach skupionych przy dworcu / przystankach kolejowych: 

w miejscowości Mosina, Drużyna Poznańska i Iłowiec wraz z wykonaniem 

parkingów rowerowych. 

b) Budowa ścieżki rowerowej w ciągu dróg powiatowych nr 2465P i 2469P 

w m. Drużyna wraz z przebudową drogi - droga dojazdowa do ZWP przy 

przystanku kolejowym Drużyna Poznańska - zadanie wykonywane przez Partnera 

Powiat Poznański, 

c) Działania promocyjne związane z Projektem. 

3. Ponadto trasy gminnego transportu publicznego (regularne linie autobusowe nr 691 

i 694) obejmują również miejscowość Krosno, dzięki którym mieszkańcy Krosna 

są w stanie dojechać do Dworca Kolejowego w Mosinie. Należy podkreślić, 

że głównym węzłem przesiadkowym publicznego transportu zbiorowego jest 

przystanek komunikacyjny przy ul. Dworcowej w Mosinie, zlokalizowany w pobliżu 

w/w Dworca Kolejowego. Ze wskazanego przystanku komunikacyjnego mieszkańcy 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

i inne osoby mogą kontynuować podróż do różnych miejscowości usytuowanych 

na terenie gm. Mosina lub innych miejscowości spoza gm. Mosina, np. do Poznania, 

Kórnika, Śremu, korzystając z usług operatorów PUK Mosina (organizator Gmina 

Mosina), Translub (organizator ZTM Poznań), PKS lub przewoźników kolejowych 

(POLRegio i in.). 

4. W miejscowości Krosno jest ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Strzeleckiej, której trasa 

łączy się ze ścieżkami rowerowymi prowadzącymi do centrum miasta Mosina 

poprzez ul. Skrytą i ul. Leszczyńską, a także w kierunku miejscowości Drużyna 

z dostępnym przystankiem kolejowym. 

5. Gmina Mosina jest w trakcie prac związanych z opracowaniem kompleksowego 

dokumentu - koncepcji sieci i szlaków rowerowych na terenie Gminy 

uwzględniających stan obecny wraz ze wskazaniem dalszej możliwości ich rozwoju. 

       

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 – tel. 61 8109 530 

   

 

 

 

  

 
 

 


