
 

 

Mosina, 22 sierpnia 2022r. 

RI.0003.22.2022.JP 

Data wpływu: 23.08.2022 r. 

Nr sprawy: BR.0004.66.2022 

Pan 

Dominik Michalak 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mosinie 

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

11.08.2022r. i przekazanych do Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, składam następujące 

wyjaśnienia: 

1. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Jan Marciniak 

„Teraz moje pytania i chciałbym, żeby na to pytanie, (…) właściwie 2 pytania zostały 

udzielone odpowiedzi – proszę mnie nie odsyłać do pism, które będą zredagowane, dlatego, 

że w tej chwili – mam nadzieję, że niektórzy mieszkańcy Radzewic, Świątnik i Rogalina nas 

obserwują i czekają na odpowiedź. Pan, Panie Burmistrzu, jeszcze raz ta sprawa była 

poruszana na komisji, ale pytam się w tej chwili: co z programem dotyczącym 

wodociągowania Rogalinka, Rogalina, Mieczewa, Radzewic, Świątnik i co – mamy na to 

100.000,00 zł w budżecie – i co z dokumentacją na sieć kanalizacyjną dla tychże wsi, poza 

Rogalinkiem oraz Dymaczewo Nowe, Stare, Bolesławiec, Borkowice. To jest jedno pytanie 

dotyczące dwóch spraw” 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią udzieloną wcześniej na posiedzeniu Komisji Inwestycji i Mienia 

Komunalnego w dniu 9.08.2022r. przez Z-cę Burmistrza Gminy Mosina informuję iż: 

- w dniu 12.03.2021r. pismem RI.7011.8.1.2021.MWi Gmina przekazała do Aquanet nowe 

wnioski do WPRiM na lata 2022-2031 dla następujących zadań: opracowania dokumentacji 

projektowej i budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dymaczewo Stare, 

Dymaczewo Nowe, Bolesławiec, Borkowice oraz opracowania dokumentacji projektowej i 

budowy sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Rogalin, Świątniki, Radzewice, 

Mieczewo; 

- w dniu 21.03.2022r. pismem RI.0003.5.2022.JP Gmina przekazała Przewodniczącemu 

Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego korespondencję otrzymaną z Aquanet S.A. w 

sprawie wspólnej realizacji dla zadań dla miejscowości Rogalin i Dymaczewo Stare; Zgodnie 

ze stanowiskiem Aquanet zadania te nie mogą być ujęte w WPRiM ze względu na niski 

wskaźnik koncentracji, który został obliczony na podstawie obowiązującego rozporządzenia 
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Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie sposobu 

wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. z 2018r., poz. 1586); 

- w dniu 9.06.2022r. Gmina otrzymała z Aquanet S.A. propozycje i wskazówki dotyczące 

sposobu opracowywania dokumentacji przez Gminę i ich zlecania wraz z uwagą, że ze 

względu na bardzo duży obszar przeznaczony do skanalizowania i mając na uwadze względy 

techniczne, zasadne byłoby rozpoczęcie opracowywania dokumentacji projektowych dla 

miejscowości, które zlokalizowane są najbliżej istniejącego systemu kanalizacyjnego Spółki tj. 

Rogalin, Dymaczewo Stare oraz Borkowice. Ponadto Aquanet zasugerował w celu łatwiejszej  

analizy zakresów możliwych do ewentualnego późniejszego wprowadzenia do Wieloletniego 

Planu Spółki Aquanet, pozyskanie kilku decyzji pozwoleń na budowę dla jednej miejscowości 

(np. podział na poszczególne zlewnie, główną przepompownię wraz z rurociągiem tłocznym); 

- Gmina jest w trakcie analizy przekazanych dokumentów i stanowiska Aquanet w celu 

wyodrębnienia zakresu opracowania projektowego kanalizacji sanitarnej w m. Rogalin i m. 

Dymaczewo Stare oraz Borkowice; 

- Gmina zleciła wymianę istn. sterowania automatycznego na obiekcie SUW Świątniki i 

montaż nowej szafy sterowniczej do zestawu hydroforowego wraz z uruchomieniem, co 

wpłynęło na poprawę zaopatrzenia w wodę dla istniejących odbiorców. Jednak problem 

zaopatrzenia w wodę wszystkich miejscowości, będzie możliwy po wykonaniu analizy i 

koncepcji zgodnej ze stanem faktycznym zaludnienia miejscowości. Gmina pozyskała 

dokumentację od zarządzającego siecią wodociągową i w maju 2022r. przygotowała opis 

przedmiotu zamówienia do opracowania wraz z uzyskaniem uwag od mieszkańca pana 

[zanonimizowano], który czynnie włączył się do procesu oferując swoje doświadczenie. Ze 

względu na braki kadrowe przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy dla 

opracowania koncepcji zaopatrzenia w wodę miejscowości Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, 

Świątniki, Radzewice i Mieczewo, będzie realizowana w III kwartale 2022r. 

2. Pytania do sprawozdania Burmistrza – radny Jan Marciniak 

„Trzecie pytanie (…) wracam do biletomatów. (…) Kiedy na dworcu mosińskim będą 

biletomaty? Jak państwo wiedzą, wstrzymano prace na półtora roku, bo „wyskoczyła” 

kwestia biletomatów” 

Odpowiedź: 

Odpowiedź w sprawie biletomatów została udzielona w dniu 05.07.2022r. (pismo o sygn. 

SG.0003.7.2022.DT) w odpowiedzi do zapytania radnego Łukasza Kasprowicza o sygn. 

BR.0003.662.2022 z dnia 24.06.2022r., której treść, stanowiącą odpowiedź do zapytania 

radnego Jana Marciniaka, zamieszczam poniżej. 

Biletomaty w zintegrowanych węzłach przesiadkowych w Pecnej, Drużynie i Mosinie, zostały 

uwzględnione w dokumentacji projektowej, dla których Gmina Mosina uzyskała pozwolenia 

na budowę wraz z przygotowaniem podczas robót budowlanych przepustów do podłączenia 

biletomatów i miejscem na zabezpieczenia różnicowo-prądowe w szafkach elektrycznych. 

Zakres wykonania był zgodny z decyzją podjętą przez Burmistrza Gminy Mosina na 

podstawie pisma Stowarzyszenia Metropolia Poznań  o sygn. SMP.ZIT.0420.6.2019 z dnia 

27.02.2019r., z którego treści wynika, iż „operator Poznańskiej Kolei Metropolitalnej – Koleje 

Wielkopolskie Sp. z o.o. planuje w najbliższych latach sukcesywnie montować biletomaty na 

węzłach przesiadkowych utworzonych w Metropolii Poznań”. I dalej zwracające się z prośbą 

do członków Rady Stowarzyszenia Metropolia Poznań o „stworzenie odpowiednich 
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warunków do posadowienia biletomatów i podciągnięcie przyłącza energetycznego do węzła 

przesiadkowego”. 

 Burmistrz nie posiada informacji kiedy nastąpi montaż urządzeń – biletomatów na 

zintegrowanych węzłach przesiadkowych. 

Z up. Burmistrza Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza 

Otrzymują: 

1. Adresat 

2. RO - do wiadomości 

3. RI a/a 

Sprawę prowadzi: 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 530 


