Inwestycje drogowe
Stan realizacji inwestycji drogowych
Trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy budowy ul. Świerkowej.
Zadanie budowy ul. Świerkowej w Mosinie, którego realizacja zaplanowana została na ten rok, otrzymało
dofinansowanie z rządowego programu – „Funduszu Dróg Samorządowych” w wysokości 455 472,72 zł.
Dofinansowanie dotyczy 50 % kosztów wybudowania odcinka ul. Świerkowej od Szosy Poznańskiej do ul.
Chopina. Pozostała części ul. Świerkowej – do ul. Chopina do ul. Wodnej zostanie wykonana w całości ze
środków Gminy Mosina.
Zakończono budowę ul. Strzałowej oraz Długiej w Mosinie. Zadania zostały przekazane do
odbioru.
Budowa ul. Brzechwy znajduje się w trakcie realizacji - zakończono budowę chodnika po jednej stronie
ulicy, trwa budowa chodnika po drugiej stronie.
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Wykonawca - ul. Brzechwy: Zakład Instalacyjno-Budowlany Mateusz Maćkowiak z Lwówka
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 2 956 340, 36 zł
Wykonawca ul. Strzałowa i Długa: Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera z Puszczykowa
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: – 1 025 262, 37 zł
Zakończono budowę ścieżki rowerowej w ul. Poznańskiej w Daszewicach – dokonano odbioru
zadania.
Nastąpiło otwarcie ofert w przetargu na budowę kładki pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej w
Krosinku, przeprowadzonego dla dwóch wariantach projektowych – w wariancie przęsła z
kompozytów polimerowych oraz z materiałów tradycyjnych. Najtańsza oferta złożona została w drugim
wariancie, przekroczyła ona jednak środki przeznaczone na to zadanie w budżecie. By podpisać umowę z
wyłonionym w przetargu wykonawcą, konieczne będzie zwiększenie środków na to zadanie.
Podpisano umowę na budowę „Parku Strzelnica”, inwestycji realizowanej w ramach projektu
„Budowa spójnej sieci dróg rowerowych w Gminie Mosina. Etap I – budowa dróg rowerowych w
Parku Strzelnica”.W wyniku korzystnego rozstrzygnięcia przetargu, zaplanowany koszt tego zadania
będzie niższy o 300 000 zł. Termin realizacji zadania do 30 listopada 2020 r.
Projekt współfinansowany z funduszu Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu
Operacyjnego na lata 2014-2020.
Wykonawca: Flora Projekt Piotr Strzelczyk z Poznania
Koszt zadania – kwota zawarta w umowie: 1 004 397,50

Przygotowywany jest przetarg na realizację I etapu budowy ul. Spokojnej w Czapurach. I etap
przewiduje budowę odcinka chodnika z przebudowa sieci energetycznej ze względu na zajęcie pasa
drogowego przez słup energetyczny.
Trwają przygotowania do przetragów na budowę chodników: w ciągu ul. Kazimierza Odnowiciela
w Mosinie, na ul. Kolejowej - I etap (odcinek od ul. Dworcowej do Kolejowej).
Trwają przygotowania do przetargu na remont odcinka ul. Leszczyńskiej (droga powiatowa nr
2465P) na odcinku o długości ok. 750 metrów – od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul.
Strzałowej.

Gmina Mosina otrzymała na to zadania dofinansowanie z Powiatu Poznańskiego w wysokości 665 962 zł – to
50% kosztów tego zadania. Pozostałą część kosztów remonty odcinka tej drogi powiatowej poniesie Gmina.
W ramach tej inwestycji, na odcinku

ul. Leszczyńskiej od sygnalizacji świetlnej na ul. Mostowej do ul.

Strzałowej, wyremontowana zostanie jezdnia oraz chodnik.
Trwa procedura przetargowa ogłoszonego przez Powiat Poznański przetargu na wykonanie
przebudowy ul. Sowinieckiej (droga powiatowa nr 2466P) zgodnie z zawartym porozumieniem
trójstronnym Gminy Mosina z Powiatem Poznańskim i Aquanet-em.
Inwestycję poprowadzi

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu. Obejmie ona:

budowę chodnika po

południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, budowę zatok postojowych po
południowej stronie ulicy, na odcinku od ul. Gałczyńskiego do granicy miasta, wymianę konstrukcji jezdni
bitumicznej na całej długości ulicy, przebudowę i rozbudowę kanalizacji deszczowej na odcinku od przejazdu
kolejowego do granicy miasta – zgodnie z Koncepcją Odwodnienia Osiedla "Za Barwą w Mosinie" z
odprowadzeniem wody deszczowej do istniejących kanałów w ul. Topolowej i Czereśniowej oraz do
projektowanych kolektorów w ul. Marcinkowskiego i Wiosny Ludów, przebudowę sieci telekomunikacyjnej
wynikającą z konieczności usunięcia kolizji z uzbrojeniem terenu.
W zaawansowaniu znajduje się budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla odwodnienia
dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie wraz z urządzeniami towarzyszącymi. Prace są już na
półmetku. Termin realizacji zadania do 29 listopada 2020 r.
Wykonawca: firma IZBRUK Maciej Rybicki Zakład Ogólnobudowlany z siedzibą w miejscowości Dziedzice nr 59

• Budowa węzłów przesiadkowych Mosina, Drużyna, Pecna (stacja Iłowiec) - stan realizacji.
Zadanie budowy węzłów przesiadkowych w Mosinie, Drużynie i Pecnej realizowane jest w ramach projektu
„Niskoemisyjnych przedsięwzięć w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Mosina – Etap I”, w
formule „Zaprojektuj i wybuduj”.
- Mosina i Pecna (stacja Iłowiec). Trwają prace projektowe wykonywane przez firmę BRUKPOL Sp. z o.o.,
Strzelce Wielkie. Obecnie Wykonawca uzupełnia dokumentację o nieprzewidziane na etapie ogłoszenia
przetargu dodatkowe uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi obejmujące zmiany które na prośbę
operatora Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. zostały uwzględnione przez
Gminę Mosina przy realizacji tej inwestycji. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcą w którym zobowiązał
się do wykonania całego przedmiotu umowy do dnia 31 maja 2020 r. Planowany termin złożenia wniosku o
pozwolenie na budowę – do końca lutego 2020 r.
- Drużyna. Wykonawcy działający w konsorcjum – firma Maciej Kubach MARBUD, Czempiń oraz PHU BUDBRUK Ryszard Mielcarek, Czempiń, zgłosili zakończenie prac projektowych i złożony został wniosek o
wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano aneks terminowy z Wykonawcami, w którym zobowiązali
się do wykonania całego przedmiotu umowy do 30 kwietnia 2020 r.
Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
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