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Mosina,  8 czerwca 2020 r. 

 

RI.0003.26.2020.MWi 

Data wpływu: 10.06.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.340.2020 

 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 

W nawiązaniu do wniosku z zapytaniem Radnej – p. Agnieszki Gorzyńskiej 

(BR.0003.340.2020 z dnia 29.05.2020r.) w sprawie sieci wodociągowej w Sowińcu, Gmina 

Mosina odpowiada, co następuje: 

 

         Miejscowość Sowiniec jest położona w strefie ochrony bezpośredniej ujęcia wody 

Mosina-Krajkowo. W związku z powyższym, projektując sieć wodociągową 

na przedmiotowym obszarze należy uwzględnić zapisy Rozporządzenia Dyrektora RZGW  

w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody  

w rejonie Mosina-Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego. 

Odnosząc się do powyższego,  Gmina Mosina podczas prac projektowych dotyczących 

budowy sieci wodociągowej w m. Sowiniec wielokrotnie prowadziła uzgodnienia zarówno  

z Aquanet S.A. w Poznaniu jak również z  Zarządem Dróg Powiatowych w Poznaniu będącym 

właścicielem dz. nr ewid. 28 obręb. Sowiniec. 

          Wodociąg w Sowińcu traktowany jest przez Aquanet S.A. w Poznaniu jako przyłącze,  

w związku z powyższym odczyt wody dokonywany jest  na podstawie licznika usytuowanego 

na dz. nr geod. 29/5 obręb Sowiniec  przy ul. Sowinieckiej w Mosinie.  

Na etapie projektowania Gmina Mosina prowadziła rozmowy z Zarządem Dróg Powiatowych, 

który ostatecznie nie wyraził zgody  na lokalizację sieci w  pasie drogowym. 

Z racji tego, iż sieć wodociągowa jest usytuowana w  strefie bezpośredniej ujęcia wody 

Mosina-Krajkowo, Gmina Mosina prowadzi rozmowy z Aquanet S.A. w Poznaniu dotyczące   

remontu sieci  zlokalizowanej w obrębie ulicy Sowinieckiej, na podstawie posiadanej 

dokumentacji projektowej w zakresie remontu. 

          Ponadto, Gmina Mosina jest w posiadaniu dokumentacji projektowej wraz  

z pozwoleniem na budowę dla sieci wodociągowej w samej wsi Sowiniec.  

Realizacja ww. przedsięwzięć wiąże się z rozmowami ze Spółką Aquanet, które odbywają się 

dwufazowo: 
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a) w związku z tym, iż projektowana sieć biegnie po terenie będącym własnością 

Aquanet S.A. prowadzone są rozmowy dotyczące realizacji tej części inwestycji przez 

Spółkę; 

b) z uwagi na fakt, iż gmina może realizować inwestycje tylko na terenach gminnych, 

prowadzone są rozmowy w zakresie  budowy przyłączy przez Aquanet S.A. 

na działkach nie będących własnością gminy.   

 

            Biorąc pod uwagę, iż   na obecną chwilę Aquanet S.A. nie przychyla się do przejęcia do 

eksploatacji przedmiotowej inwestycji  oraz z uwagi na fakt, iż sieć do m. Sowiniec biegnie po 

terenie będącym własnością Spółki, Gmina Mosina rozważa możliwość nabudowania studni 

wodomierzowej przed  samą wsią Sowiniec. Gmina uzyskała wstępną akceptację Zarządu 

Dróg Powiatowych w Poznaniu w tej sprawie. Zastosowanie takiego rozwiązania, pozwoli 

zlokalizować  miejsce występowania niewyjaśnionych  strat wody na przedmiotowym 

wodociągu.  

 

 

Z poważaniem 

 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: 
1.Adresat, 

2.Sekretariat UM Mosina a/a, 

3.Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 535 


