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Pan
Rada Miejska W MoS!ne Waldemar Waligorski

Wpł. dnia 21O520 i1 ... r. Przewodniczący Rady Miejskiej

Nr sprawy OOO3! .ZOI w Mosinie

w miejscu

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE RADNEGO

Odpowiadając na wniosek Pan Radnego Waldemara Wiązka z dnia 8 maja 2013 r., znak:

BR.0003.598.2013, dotyczący jazu na Kanale Mosińskim w Bolesławcu, przekazuję stosowne

informacje.

Burmistrz Gminy Mosina informuje, iż pierwsze skargi mieszkańców na zbyt wysoki poziom wód

gruntowych i występujące w związku z tym podtopienia, systematycznie pojawiać zaczęły

się po uruchomieniu Małej Elektrowni Wodnej w 2002 r., która została zainstalowana na istniejącym

jazie. Warto zauważyć, iż przez lata zmieniali się właściciele MEW, a ostatnie pozwolenie wodno

prawne z marca 2007 r. było decyzją prawomocną zezwalającą na piętrzenie wód Kanału

Mosińskiego: Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu w okresie od

01 maja do 30 września do rzędnej maksymalnej 63,5 1 m n.p.m. (2,60 m na łacie wodowskazowej)

oraz dzierżawcy (Pan Lazarek) właścicielowi Małej Elektrowni Wodnej w okresie od 01

października do 30 kwietnia do rzędnej maksymalnej = 63,11 m n.p.m. (2,20 m na łacie

wodowskazowej).

W związku z licznymi skargami ze strony mieszkańców na podtopienia pól oraz zalewania piwnic

w związku z ww. działalnością, Burmistrz Gminy Mosina podjął działania zmierzające do zmiany

ważnego pozwolenia wodonoprawnego. Podstawą działań było udowodnienie zaistniałych błędów

w operatach wodnoprawnych, a więc w opracowaniach wyspecjalizowanych firm, stanowiących

podstawę wydania pozwolenia wodnoprawnego lub udowodnienie niezgodnego z prawem korzystania

z wód. W myśl powyższego na zlecenie Urzędu Miejskiego, wykonana została dokumentacja

geodezyjna gruntów przyległych do Kanału Mosińskiego w Bolesławcu. Przedmiotowa dokumentacja

była niezbędna do udowodnienia tezy, iż wody kanału stale piętrzone są powyżej przyległych gruntów

i opierają się o okłady ziemne (niestanowiące wałów przeciwpowodziowych), co prowadzi

do realnego zagrożenia zalewania omawianych terenów. Potwierdzeniem przeprowadzonej analizy

wysokościowej jest opracowanie dokumentacji geotechnicznej dla ustalenia warunków gruntowo-

wodnych przebudowy istniejącej drogi asfaltowej biegnącej przez wieś Bolesławiec.

Celem doprowadzenia do zmiany pozwolenia wodnoprawnego, zezwalającego na piętrzenie wody

na jazie w Bolesławcu, w dniu 9 marca 2012 r. Burmistrz Gminy Mosina złożyła wniosek do Starosty

Poznańskiego o zmianę pozwolenia wodnoprawnego. Do wniosku dołączono dokumentację

fotograficzną z dnia 1 lutego 2012 r., potwierdzającą przekroczenia dozwolonego poziomu piętrzenia
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wody na jazie. W toku procedowania w lipcu 2012 r. przeprowadzone oględziny terenowe,

na podstawie których Burmistrz Gminy Mosina przekazała do Starosty Poznańskiego dodatkowe

wyjaśnienia, wraz dokumentacja fotograficzną dokumentuj ącą kolejne przekroczenia maksymalnego

poziomu piętrzenia wody na jazie.

W dniu 27 sierpnia 2012 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęła Decyzja Starosty

Poznańskiego w sprawie wykonania ekspertyzy przez WZMiUW oraz użytkownika jazu

i przedłożenia jej Staroście do dnia 30 czerwca 2013 r. Warto w tym momencie nadmienić, iż tak długi

termin wykonania przedmiotowej ekspertyzy, oznaczał stałe piętrzenie wody na jazie,

a w konsekwencji nieustające problemy rolników przez cały ten okres. W związku z powyższym

burmistrz Gminy Mosina postanowił odwołać się od decyzji Starosty Poznańskiego naldadającej

obowiązek wykonania ekspertyzy. W konsekwencji powyższego, decyzją z dnia 30 listopada 2012 r.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu uchylił zaskarżoną decyzję w całości

i przekazała sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

W dniu 21 stycznia 2013 r. przedstawiciele Urzędu Miejskiego udali się do Starostwa

Powiatowego w Poznaniu, celem zapoznania się z całą dokumentacją sprawy. W konsekwencji

powyższego oraz z uwagi na kolejne piętrzenie wody na jazie powyżej maksymalnej rzędnej,

Burmistrz Gminy wystąpiła do Starosty Poznańskiego z wnioskiem o cofnięcie pozwolenia wodno

prawnego bez odszkodowania dla użytkownika w części udzielającej pozwolenia wodno prawnego

Panu Lazarkowi.

W dniu 14 lutego 2013 r. na podstawie wniosku złożonego przez WZMiUW w Poznaniu, Starosta

Poznański stwierdził wygaśnięcie z dniem 2 stycznia 2013 r. decyzji z dnia 30 lipca 2007 r. w części

udzielającej pozwolenia wodno prawnego WZMiUW w Poznaniu. Warto wspomnieć, iż złożony przez

WZMiUW w Poznaniu wniosek o wygaszenie pozwolenia, to efekt nie tylko skarg i wniosków

mieszkańców, ale także działań Burmistrza Gminy Mosina.

W toku dalszego procedowania Starosta Poznański w dniu 29 marca 2013 r. zawiadomił

Burmistrza Gminy Mosina o możliwości zapoznania się przed wydaniem decyzji z zebranym

materiałem dowodowym w sprawie cofnięcia bez odszkodowania pozwolenia wodno prawnego

w części dla Pana Lazarka (w okresie od 1 października do 30 kwietnia) w terminie 7 dni. W związku

z brakiem informacji nt. wydania decyzji w sprawie, po upływie wskazanego wyżej terminu, w dniu

30 kwietnia Burmistrz Gminy Mosina wystosowała pismo do Starosty Poznańskiego z prośbą

o wyjaśnienie przyczyn bezczynności organu w przedmiotowej sprawie.

W związku z brakiem zaprzestania po dniu 30 kwietnia piętrzenia wody na jazie w Bolesławcu,

w dniu 6 maja Burmistrz Gminy Mosina złożyła do Starosty Poznańskiego pismo wskazujące

na niezgodne z prawem dalsze piętrzenie wody. W załączeniu do pisma przekazano dokumentację

fotograficzną, wykonaną w dniach 1 do 6 maja 2013 r., jako potwierdzenie przeprowadzonej w tych

dnia kontroli stanu poziomu wody na Kanale Mosińskim. Zgodnie bowiem z obowiązującym stanem

prawnym, po wygaszeniu pozwolenia wodno prawnego, w części dla WZMiUW, użytkownik jazu

miał prawo piętrzenia wód Kanału Mosińskiego do dnia 30 kwietnia.

Jak wykazały dalsze kontrole poziomu wód na Kanale Mosińskim w dniu 6 maja, jaz został

otwarty. W chwili obecnej Burmistrz Gminy Mosina oczekuje od Starosty wydania wnioskowanej

decyzji, a więc cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego bez odszkodowania dla użytkownika jazu.

Niestety w dniu 17 maja 2013 r. do Urzędu Miejskiego w Mosinie wpłynęło pismo Starosty

Poznańskiego z dnia 15 maja br., informujące iż „z uwagi na stopień skomplikowania sprawy oraz
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konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, sprawa zostanie rozpatrzona w terminie

do dnia 15 lipca 2013 r.”.

Jednocześnie informuję, iż szczegółowe informację dotyczące sprawy jazu w Bolesławcu,

przedstawione zostaną przez Pana Krzysztofa Kaczmarka, podczas Sesji Rady Miejskiej w dniu

29 maja 2013 r.

Otrzymuj :

1. Adresat

2. Pan Waldemar Wiązek, Radny Rady Miejskiej w Mosinie,

w miejscu,

3. Pan Krzysztof Kaczmarek — Kierownik Referatu OC - w miejscu,

4. Sekretarz Gminy—w miejscu,

5. aJa.

Sprawę prowadzi:

Dominika Grząślewicz-Gabler

Kierownik Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Tel 61-8109-54
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