
UCHWAŁA NR XXVII/200/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej 
w miejscowości Radzewice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 20f pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470), 
Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje się wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku 
komunikacyjnego jednostronnego, przy drodze powiatowej (2464P) - ul. Śremska w miejscowości Radzewice, 
gmina Mosina – działka o nr ew. 43, 35, obręb Radzewice. 

§ 2. Wstępne miejsce lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego wskazane w § 1, przedstawia mapa 
stanowiąca załącznik do uchwały. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XV/108/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
wstępnego miejsca lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy drodze powiatowej w miejscowości 
Świątniki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
 
 

Małgorzata Kaptur 
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Załącznik do uchwały Nr XXVII/200/20 

Rady Miejskiej w Mosinie 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

Mapa z proponowanym miejscem lokalizacji przystanku komunikacyjnego w m. Radzewice 
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UZASADNIENIE

W oparciu o art. 20f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470),
Rada Miejska w Mosinie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wskazuje w formie uchwały propozycję
lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego. Zarządca drogi jest zobowiązany uwzględnić uchwałę
Rady Miejskiej i zdecydować o ostatecznej lokalizacji takiego przystanku, mając na uwadze charakter drogi
oraz warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Konieczność ustanowienia nowego przystanku komunikacyjnego jest związana z lokalnym
zapotrzebowaniem mieszkańców miejscowości: Radzewice i Świątniki w zakresie obsługi komunikacyjnej
dla dzieci w wieku szkolnym oraz pozostałych mieszkańców. Potrzeba ta wynika z istniejącej i w dalszym
ciągu rozwijającej się zabudowy. Na połączeniu miejscowości Radzewice i Świątniki brakuje powrotnego
przystanku komunikacyjnego (kierunek Mosina). Najbliższy jest zlokalizowany w centrum wsi Radzewice.
Biorąc pod uwagę potrzeby mieszkańców, Rada Miejska w Mosinie ustaliła wstępną lokalizację przystanku
komunikacyjnego jednostronnego w miejscowości Radzewice, przy ul. Śremskiej (dz. o nr ew. 43, 35,
obręb Radzewice).

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Kaptur
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