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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

Nawiązując do pytań wniesionych na sesji Rady Miejskiej w Mosinie w dniu 

24.06.2021r. i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące 

wyjaśnienia: 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza - radny Waldemar Waligórski 
„(...). Ja mam 4 pytania do p. burmistrzów, ja odpowiedź bym prosił na piśmie jednak, bo (...). 
Pierwsze to jest, jak daleko jesteśmy z kanalizacją sanitarną: Czapury, Babki, Wiórek. 
Po miesiącu, czy coś się zmieniło, czy wiemy, kiedy będą wchodzić, jak daleko co, gdzie? 
Drugie: budowa mostu w Czapurach. Mieszkańcy pytają coraz częściej, na jakim etapie 
ta budowa tego mostu jest? Czy już jest robiony projekt, jak to daleko jest, czy po prostu, czy są 
jakieś kłopoty (...), czy może będą opóźnienia? To jest też ważne dla naszych mieszkańców. 
Czwarte pytanie już chyba zadaję od dwóch lat: na jakim etapie jesteśmy ze ścieżką 
edukacyjną: Sasinowo - Wiórek, bo to od 5 lat ten temat jest wałkowany. Jak nie można zrobić 
jednego, to drugiego i tak wciąż w kółko (...) nadleśnictwo, to energetyka, chciałbym po prostu 
wiedzieć, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili" 

Odpowiedź: 
Na podstawie informacji otrzymanej z Aquanet S.A. planowany termin podpisania umowy 
z wykonawcą na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wsi: Czapury, Wiórek, Babki i ul. 
Starołęckiej w Poznaniu to lipiec 2021r. Przekazanie placu budowy: lipiec / sierpień 2021r. 
Dokładne terminy realizacji poszczególnych odcinków / ulic zostaną przedstawione przez 
wykonawcę w harmonogramie robót po zawarciu umowy. 
Wykonawca to konsorcjum firm Terlan Sp. z o.o. i WUPRINŻ S.A. 

W załączeniu odpowiedź pisemna Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu z dnia 08.07.2021r. 

dotycząca budowy mostu nad rzeką Wartą w ciągu nowoprojektowanej drogi powiatowej 

Luboń - Czapury od drogi wojewódzkiej nr 430 do drogi powiatowej nr 2460P, gm. Luboń i 

Mosina. 

Z uwagi na bliskie sąsiedztwo planowanej budowy ścieżki Sasinowo-Wiórek z linią 

energetyczną napowietrzną Gmina Mosina w dniu 21.09.2020r. zwróciła się do zarządcy sieci 

tj. ENEA Operator Sp. z o.o. o wyrażenie zgody na lokalizację ścieżki w zbliżeniu do istniejącej 

linii. W odpowiedzi w dniu 22.10.2020r. otrzymała pismo w którym zarządca sieci wyraża 

zgodę na lokalizację ścieżki wzdłuż linii napowietrznej pod warunkiem oddalenia się 5,Om 



w poziomie od skrajnego przewodu linii. W trakcie wizji lokalnej w terenie uwzględniając 

warunek postawiony przez ENEA Operator stwierdzono, iż nie ma możliwości wykonania 

ścieżki w pasie technologicznym linii. W czerwcu bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie 

z Nadleśnictwem Babki w sprawie wyznaczenia przebiegu planowanej ścieżki. Na spotkaniu 

ustalono, iż nie ma możliwości lokalizacji ścieżki po wschodniej stronie drogi powiatowej 

2460P gdzie konieczne było by przeprowadzenie wycinki drzew w zakresie pozwalającym 

na jej wykonanie. Zaproponowano lokalizacje ścieżki po zachodniej stronie w/ w drogi 

powiatowej. 

2. Pytania do sprawozdania Burmistrza - radna Jolanta Szymczak 

„Ja mam takie pytanie w sprawie dróg wojewódzkich 431 - chodzi głównie o to, czy państwo 
kontaktują się z WZDW w sprawie wpięcia się ewentualnego w projektowanie tego odcinka 
obwodnicy wschodniej, żebyśmy jednak pilnowali tego tematu" 

Odpowiedź: 
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. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Tomasz Łukowiak 

Zastępca Burmistrza 
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