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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W odpowiedzi na zapytania Radnej Rady Miejskiej w Mosinie - Pani Jolanty Szymczak 
z dnia 19 lipca 2021 r. (przekazane pismem nr BR.0003.540.2021 w dniu 19 lipca 2021r.) 
Burmistrz Gminy Mosina informuje, że tabliczki z nazwą „ul. Wodna" przy ul. Wincentego 
Różańskiego, Cedrowa, Mariana Obsta i Jana Matejki, zostaną zlecone do montażu Spółce 
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o w Mosinie. 

Jednocześnie informujemy, że dla powyższych lokalizacji, zgodnie z ustawą Prawo 
o ruchu drogowym art. 17, pkt 2 - włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy 
po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego 
oraz przy wjeżdżaniu na drogę z pola lub na drogę twardą z drogi gruntowej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 450). Oznacza to, że kierowca poruszający się drogą gruntową musi ustąpić 
pierwszeństwa uczestnikom ruchu po drodze twardej. W związku z tym nie ma potrzeby 
oznakowania ul. Wodnej w przedmiotowych lokalizacjach znakami D-l (pierwszeństwo 
przejazdu). 

W przypadku skrzyżowań równorzędnych ul. Wodnej z ul. Czarnokurz, ul. Leśną 

i ul. Świerkową zgodnie z art. 25 pkt 1 Ustawy prawo o ruchu drogowym - kierujący pojazdem, 

zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo - także 

jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo (Dz.U. z 2021 r. poz. 

450). Informujemy, że wprowadzenie skrzyżowań równorzędnych sprzyja uspokojeniu ruchu 

na danym odcinku. Również w tym obszarze, gmina nie zamierza zmieniać organizacji ruchu 

przez zastosowanie znaków D-l (pierwszeństwo przejazdu) i A-7 (ustąp pierwszeństwa 

przejazdu). 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują: 
1. Adresat 
2. Pan Jolanta Szymczak - Radna Rady Miejskiej w Mosinie 
3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 
4. MK a/a 
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