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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W nawiązaniu do złożonej interpelacji z dnia 25.02.2021r. oraz zapytania wiadomością 
e-mail z dnia 28.07.2021r. Radnego Rady Miejskiej w Mosinie - Pana Marcina Ługawiaka, 
w sprawie poprawy bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej DW431, w tym w Krosinku 
w okolicy szkoły podstawowej, Burmistrz Gminy Mosina wyjaśnia, że interpelacja została 
przekazana z poparciem Gminy właściwemu zarządcy przedmiotowego odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 431 w celu rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi. W dniu 06 kwietnia 
została również przekazana do Rady Miejskiej Mosiny odpowiedź Wielkopolskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, dotycząca powyższej sprawy w której zarządca drogi 
informuje o planowanych rozwiązaniach. 

Odnosząc się do obszaru szkoły i ul. Lipowej w Krosinku zarządzanej przez Burmistrza 
Gminy Mosina wyjaśniamy, że Gmina opracowała projekt zmiany organizacji ruchu 
w ul. Lipowej w Krosinku oraz uzyskała zatwierdzenie Zarządcy Ruchu. Projekt zostanie 
wprowadzony w terenie do 31.08.2021r. Organizacja ma na celu uniemożliwienie parkowania 
pojazdów w zatokach na okres czasu powyżej 15 min, uniemożliwienie parkowania na 
chodniku oraz częściowo na jezdni przez zastosowanie separatorów oraz spowolnienie ruchu 
przez zaprojektowane progi zwalniające. Dodatkowo zostanie wprowadzona tablica F-5 
informująca kierującym zjeżającym z drogi wojewódzkiej o ograniczeniu tonażowym 15T. 

Burmistrz Gminy Mosina spotkał również się z dyrekcja szkoły i Radą Rodziców przy 

Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w celu omówienia problemu i otrzymał w piśmie z dnia 

18.06.2021r. propozycje Rady Rodziców dot. zmiany organizacji ruchu na ul. Lipowej na które 

została udzielona merytoryczna odpowiedź. Przedstawiona propozycja w aspekcie barierek            

U-12A, zabezpieczających ruch pieszy przy zjeździe na teren szkoły po prawej i lewej stronie, 

została rozpatrzona pozytywnie. Gmina zleciła opracowanie projektu dla tej zmiany 

w organizacji ruchu. W przypadku uzyskania zatwierdzenia Zarządcy Ruchu jakim jest Starosta 

Poznański, zostanie zlecone wykonanie prac w terenie. 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 
Otrzymują: 

1. Adresat 
2. Pan Marcin Ługawiak - Radny Rady Miejskiej w Mosinie 
3. Sekretarz Gminy - do wiadomości 
4. MK a/a 

Sprawę prowadzi: 
Referat Mienia Komunalnego - tel. 618109 534 


