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Protokół nr 4/21 
z posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego Rady Miejskiej w Mosinie,  

które odbyło się w dniu 9 marca 2021 r. w trybie zdalnym  

Posiedzenie otworzył o godz. 17.00 Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia 
Komunalnego Jan Marciniak. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej 
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonych list obecności. 

 
PRZEBIEG POSIEDZENIA: 
Przewodniczący obrad Jan Marciniak przedstawił tematykę dzisiejszego posiedzenia 

zwracając przy tym uwagę, między innymi, iż zestawienia wniosków Gminy Mosina złożonych 

do Wieloletniego plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych na lata 2022-2031 przekazane zostały członkom Komisji Inwestycji i Mienia 

Komunalnego. Kserokopia ww. dokumentów stanowi załącznik niniejszego protokołu. 

Jednocześnie przedstawił przyczyny zorganizowania dodatkowego posiedzenia Komisji 

Inwestycji i Mienia Komunalnego. 

W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  
dołączył radny Łukasz Kasprowicz, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 10 jej członków. 
Radny Arkadiusz Cebulski zwrócił uwagę, iż grupa radnych złożyła wniosek-interpelację 
w sprawie wycofania budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej, na odcinku 
leśnym i przeniesienie tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na 
terenie gminy Mosina.  
Radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi radnego Arkadiusza Cebulskiego 
oraz wyraził swoją opinię na temat złożonego wniosku. 
Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst dokonał wprowadzenia do tematu 
dotyczącego Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2031, informując przy tym o planach współpracy 
Gminy Mosina w zakresie ustalania tego dokumentu przed jego zatwierdzeniem przez Radę 
Miejską w Mosinie. Jednocześnie poinformował, iż oprócz wniosków złożonych do ww. Planu 
przez Gminę Mosina, wpłynęły trzy wnioski złożone przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie 
Jana Marciniaka. Następnie przedstawił treści ww. wniosków. 
W trakcie tego wystąpienia, do posiedzenia Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego  
dołączył radny Andrzej Raźny, tak więc odtąd w dalszym ciągu tego posiedzenia wyżej 
wymienionej komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie udział brało 11 jej członków. 
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka przy pomocy 
prezentacji przedstawiła zasady tworzenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, będących w posiadaniu Aquanet S.A., 
oraz zasady wprowadzania nowych zadań do ww. Planu. Jednocześnie między innymi 
przedstawiła zadania ujęte w Wieloletnim planie rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022-2031 dla Gminy Mosina  
wskazując przy tym na nakłady finansowe z tym związane. Ponadto między innymi 
odniosła się do nowych wniosków do WPRiM, terminów ich składania oraz aktualizacji Planu. 
Dodatkowo zwrócił uwagę, iż aktualny Wieloletni plan rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych udostępniony jest w Biuletynie 
Informacji Publicznej Spółki Aquanet.  



2 
 

Radny Łukasz Kasprowicz zwrócił się z zapytaniami dotyczącymi między innymi: wskazania  
jaki nakład finansowy przeznaczony jest na zadania opłacalne, a jaki na zadania nieopłacalne  
oraz jak liczona jest opłacalność w ujęciu 30-40 letnim; wskazania, w jaki sposób wyliczana 
jest pula środków finansowych przeznaczonych przez Spółkę Aquanet na zadania                 
wodno-kanalizacyjne dla Gminy Mosina oraz wskazania jak kanalizacja Czapur wpłynie 
na stawkę wody i ścieków dla mieszkańców gminy Mosina. Jednocześnie wyraził swoją opinię 
na temat relacji Gminy Mosina ze Spółką Aquanet, podkreślając przy tym, iż w jego ocenie 
Rada Miejska w Mosinie powinna otrzymywać protokoły ze spotkań Burmistrza Gminy 
Mosina oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w Mosinie z przedstawicielami Spółki  
Aquanet.  
Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska zwróciła się między innymi z zapytaniem 
dotyczącym wskazania, czy w inwestycjach zaplanowanych przez Spółkę Aquanet mieści się 
kanalizacja sanitarna w Rogalinie, uzasadniając przy tym konieczność realizacji tej inwestycji.  
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka  wraz z Dyrektorem 
Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzejem Kazirodem udzieliła odpowiedzi 
na pytanie dotyczące miedzy innymi wskazania, czy realizacja inwestycji dotyczącej 
kanalizacji sanitarnej -  Czapury, Wiórek, Babki,  wpłynie na taryfy w gminie Mosina.  
Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzeja Kaziroda dotyczącej propozycji udzielania 
odpowiedzi na zadane podczas posiedzenia pytania oraz dotyczącej formy ustosunkowania 
się Spółki Aquanet do uwag i  wniosków do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka wraz  z Grażyną 
Solman z Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące 
między innymi: wskazania, czy w planowanych do realizacji zadaniach ujęte jest zadanie 
związane z kanalizacją sanitarną w Rogalinie; wskazania, czy dokumentacja dla samego 
Rogalina będzie kosztować 800 tysięcy złotych; wskazania, czy przy obliczaniu wskaźnika 
koncentracji w Rogalinie brany jest pod uwagę zlokalizowany w Rogalinie obiekt zabytkowy; 
wskazania z jakich przepisów prawnych wynika wskaźnik koncentracji 120 mieszkańców 
na 1 km budowanej sieci. Jednocześnie ww. przedstawiciele Spółki Aquanet poinformowali, 
iż szersza odpowiedź na pytania dotyczące między innymi: wskazania, kiedy będzie 
realizowana inwestycja dotycząca sieci wodociągowej w Borkowicach i jakiej części Borkowic 
ta inwestycja dotyczy oraz wskazania, jaki ma związek budowa magistrali wodociągowej 
Krosno - Borkowice z miejscowością Pecna i brakiem możliwości dokonania przyłączy 
wodociągowych w  zachodniej części tej miejscowości udzielona zostanie w terminie 
późniejszym. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst  ustosunkował się do pytania dotyczącego 
wskazania, czy w udzielonej przez Gminę Mosina odpowiedzi pisemnej na pytanie 
mieszkańców Borkowic, które dotyczyło przyłączy wodociągowych w Borkowicach, 
nie nastąpiła pomyłka. Następnie udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące między innymi 
wskazania, kiedy zostanie przekazane radnym Rady Miejskiej w Mosinie porównanie 
koncepcji oczyszczalni kompaktowych z  rozwiązaniami proponowanymi przez Spółkę 
Aquanet w zakresie skanalizowania Rogalina, Świątnik, Radzewic, Mieczewa 
oraz Dymaczewa Nowego, Dymaczewa Starego, Borkowic i Bolesławca. 
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat dwóch koncepcji skanalizowania 
ww. miejscowości. 
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Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka wraz z Dyrektorem 
Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzejem Kazirodem oraz Grażyną Solman 
z Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. udzieliła odpowiedzi na pytania dotyczące między 
innymi: wskazania, w jaki sposób Spółka Aquanet wylicza wskaźnik koncentracji, tj. 120 osób 
na 1 km sieci; wskazania, kto dokonał wyliczenia tego wskaźnika w Rogalinie i czy w tych 
wyliczeniach brany był pod uwagę pałac w Rogalinie.  
Grażyna Solman z Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. odnosząc się do prośby radnego 
Romana Kolankiewicza zapewnił, iż Spółka Aquanet przekaże radnym Rady Miejskiej 
w Mosinie wyliczenia dotyczące wskaźnika koncentracji dla Rogalina.  
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka udzieliła odpowiedzi 
na pytanie dotyczące wskazania możliwości i sposobu realizacji inwestycji dotyczącej 
skanalizowania Rogalina. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst udzielił odpowiedzi na pytanie dotyczące 
wskazania, dlaczego Gmina Mosina wnioskuje do Aquanetu o ujęcie w Wieloletnim planie 
rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych np. jednego 
obiektu mieszkalnego i czy inwestycja ta jest opłacalna. 
Radny Roman Kolankiewicz wyraził swoją opinię na temat złożonego wniosku dotyczącego 
budowy sieci wodociągowej w Pecnej na ulicy Bocznej od ulicy Byczyńskiej, odnosząc się przy 
tym do kwestii braku składania wniosku  o skanalizowanie Rogalina, Świątnik, Mieczewa 
i Radzewic. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst odniósł się do wypowiedzi radnego 
Romana Kolankiewicza. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak wyraził swoje stanowisko w sprawie działań Gminy Mosina 
w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej na tzw. zawarciu oraz w Borkowicach i Bolesławcu. 
Mieszkanka gminy Mosina …………………… między innymi wyraziła swoją opinię na temat 
braku skanalizowania nowego osiedla w Rogalinie, uzasadniając przy tym konieczność 
realizacji tej inwestycji. Ponadto zwróciła uwagę na zagrożenie jakie stanowią szamba 
zlokalizowane na osiedlu popegeerowskim w Rogalinie. Dodatkowo odnosząc się 
do wskaźnika koncentracji tj. 120 osób na 1 km sieci, wskazała na liczbę turystów 
odwiedzających pałac w  Rogalinie. Jednocześnie zwróciła się z prośbą o  potraktowanie 
zadania skanalizowania Rogalina jako jednego z priorytetowych dla Gminy Mosina.   
Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzej Kaziród odniósł się 
do wypowiedzi mieszkanki gminy Mosina. Jednocześnie między innymi zwrócił się z prośbą 
o  sformułowanie szczegółowych pytań i uściślenie tematów w celu przygotowania 
stosownych informacji oraz przekazania odpowiedniej dokumentacji.  
Sołtys Sołectwa Rogalin Maria Witkowska przedstawiła swoje stanowisko w sprawie strefy 
pośredniej ujęcia wody w Rogalinie. 
Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski między innymi wskazał, iż w jego opinii miejscowości 
zlokalizowane w strefie ujęcia wody powinny zostać skanalizowane w całości ze środków 
finansowych Spółki Aquanet, uzasadniając przy tym swoją wypowiedź. Jednocześnie 
przedstawił swoje stanowisko w sprawie wysokości opłat za wodę i kanalizację na terenie 
gminy Mosina. Ponadto zwrócił się z zapytaniem o wskazanie, czy na dzisiejszym posiedzeniu 
omówiony zostanie temat dotyczący planów inwestycyjnych Spółki Aquanet w zakresie 
opracowania koncepcji by-pasa z Wyspy Krajkowskiej na UW Mosina. 
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Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego 
Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Marka 
Ignaszewskiego.   
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka zwrócił uwagę, 
iż miejscowości Świątniki, Mieczewo, Radzewice oraz Rogalin nie znajdują się w granicach 
strefy ujęcia wody, tylko przy granicy strefy, podkreślając przy tym, iż z tego względu zadań, 
które związane są z budową kanalizacji sanitarnych w tych miejscowościach nie można ująć 
w grupie zadań w obrębie strefy.  
Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski odniósł się do wypowiedzi Kierownika Działu Rozwoju 
Majątku Aquanet S.A. Pauliny Wilińskiej-Kałki. 
Radny Łukasz Kasprowicz między innymi wyraził swoją opinię na temat konieczności 
skanalizowania tzw. zawarcia, odnosząc się przy tym do wypowiedzi Kierownika Działu 
Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Pauliny Wilińskiej-Kałki dotyczącej wskazania, iż Rogalin 
mieści się przy strefie ujęcia wody, a nie w strefie oraz dotyczącej sposobu wyliczania 
współczynnika koncentracji w Rogalinie. Jednocześnie między innymi przedstawił swoje 
stanowisko w sprawie budowy magistrali wodociągowej prowadzącej z Krosna do Borkowic 
odnosząc się przy tym do pisemnej odpowiedzi Spółki Aquanet na pytania dotyczące strategii 
rozwoju sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Mosina. Ponadto wskazał na 
potrzebę skierowania do Spółki Aquanet szczegółowych zapytań dotyczących tematyki 
dzisiejszego posiedzenia. 
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka udzieliła odpowiedzi 
na pytanie dotyczące wskazania w jaki sposób Spółka Aquanet wylicza wskaźnik koncentracji,  
tj. 120 osób na 1 km sieci. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak ustosunkował się do wypowiedzi radnego Łukasza 
Kasprowicza w sprawie przekazania Spółce Aquanet pisemnych wniosków i zapytań 
dotyczących tematyki posiedzenia. 
Radny Andrzej Raźny wyraził swoją opinię na temat działań Gminy Mosina w zakresie 
realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnych, wskazując przy tym na brak strategii Gminy 
w tym zakresie. Następnie wyraził swoją opinię na temat składania wniosków przez radnych 
Rady Miejskiej w Mosinie do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak odniósł się do wypowiedzi radnego Andrzeja Raźnego. 
Jednocześnie udzielił odpowiedzi na pytania dotyczące między innymi: wskazania, 
czy przedstawiciele Spółki Aquanet mają pozostać na drugiej części posiedzenia dotyczącej 
tematyki gruntów rolnych znajdujących się w obszarze ujęcia wody dla Miasta Poznania 
oraz okolic; wskazania, czy na posiedzeniu omawiane będą wnioski złożone do przez Gminę 
Mosina do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych na lata 2022-2031. Następnie dokonując podsumowania omawianego 
tematu zwrócił się z prośbą do radnych Rady Miejskiej w Mosinie, aby wnioski 
do  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i  urządzeń 
kanalizacyjnych w Mosinie składać do Biura Rady Miejskiej. Jednocześnie udzielił odpowiedzi 
na pytanie dotyczące wskazania, czy w związku ze złożoną interpelacją w sprawie wycofania 
budowy kanalizacji sanitarnej w Pecnej w ulicy Sosnowej, na odcinku leśnym i przeniesienie 
tych środków na budowę kanalizacji w miejscach zamieszkałych na terenie gminy Mosina, 
konieczne jest złożenie stosownego wniosku w tej sprawie.  
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Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące między innymi wskazania, w jaki sposób będą procedowane wnioski 
przekazane Spółce Aquanet do Wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych oraz jak wygląda kwestia finansowania tych 
inwestycji. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst zwrócił się z prośbą, aby wnioski 
do  Wieloletniego planu rozwoju i  modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 
kanalizacyjnych kierować do Urzędu Miejskiego w Mosinie w celu złożenia ich do Spółki 
Aquanet na odpowiednich drukach.  
Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzej Kaziród udzielił odpowiedzi 
na pytania dotyczące między innymi: wskazania, czy Spółka Aquanet posiadając stosowną 
wiedzę na temat inwestycji dotyczącej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej 
w Pecnej może wycofać się z realizacji tej inwestycji; wskazania, czy Spółka Aquanet musi 
zrealizować każdą inwestycję zawnioskowaną przez Gminę Mosina. 
Radny Łukasz Kasprowicz odniósł się do wypowiedzi Dyrektora Departamentu Rozwoju 
Majątku Aquanet S.A. Andrzeja Kaziroda. 
Radny Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza. 
Następnie między innymi wyraził swoją opinię na temat złożonego wniosku w sprawie 
przyspieszania budowy wodociągu ulic Makowej, Chabrowej i Słonecznikowej 
w Borkowicach. 
Kierownik Działu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Paulina Wilińska-Kałka udzieliła odpowiedzi 
na pytania dotyczące między innymi wskazania, czy różnica średnicy rur i materiału z jakiego 
są one  wykonane w zakresie dobudowanego kawałka wodociągu  w ulicy Sosnowej 
w Pecnej, w stosunku do już istniejącego wodociągu w tej ulicy, nie będzie mieć 
negatywnego skutku oraz wskazania, czy są przepisy, które wskazują, z jakiego materiału ma 
być wykonany wodociąg na określonych terenach, w tym leśnych.  
Radny Łukasz Kasprowicz wyraził swoją opinię na temat inwestycji dotyczącej budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej. 
Radny Waldemar Wiązek odniósł się do wypowiedzi radnego Łukasza Kasprowicza. 
Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej Małgorzata Twardowska odnosząc się do kwestii 
podpisanego w 2020 roku porozumienia akcjonariuszy Spółki Aquanet, między innymi 
zawnioskowała o zweryfikowanie ww. porozumienia, podkreślając przy tym między innymi, 
iż w jej ocenie Gminę Mosina należy traktować priorytetowo z uwagi na ujęcie wody 
i potrzebę jego ochrony, uzasadniając przy tym swój wniosek.  
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła 10 głosami „za”, przy 1 głosie 
„wstrzymującym się” – wniosek nr 1 dotyczący wykreślenia z WPRiM zadania budowy sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej w ulicy Sosnowej w Pecnej -Zadanie 17-132. Następnie ww. komisja 
stała Rady Miejskiej w Mosinie przyjęła jednogłośnie, czyli 11 głosami „za” - wniosek nr 2 
dotyczący przedstawienia przez Aquanet możliwości przyśpieszenia kanalizacji Rogalina 
oraz  wniosek nr 3 dotyczący przedstawienia przez Aquanet możliwości przyspieszania 
budowy wodociągu ulic Makowej, Chabrowej i Słonecznikowej w Borkowicach. 
Prowadzący obrady Jan Marciniak wskazał, iż w dalszej części posiedzenia poruszony 
zostanie temat dotyczący planów inwestycyjnych Spółki Aquanet polegających na budowie 
by-passu z ujęcia na terenie Wyspy Krajkowskiej na UW Mosina oraz jej negatywnego 
wpływu na grunty rolne znajdujące się w obszarze oddziaływania ujęcia wody. Jednocześnie 
wskazał, iż w przedmiotowej sprawie Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego otrzymała 
do  wiadomości  pisma skierowane do Burmistrza Gminy Mosina przez 
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Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związek Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Solidarność Wielkopolska Marka Ignaszewskiego oraz Członka Rady 
Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Małgorzaty Twardowskiej. Kserokopie ww. pism 
stanowią załącznik niniejszego protokołu.  
Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski przedstawił i omówił treść pisma z dnia 18 lutego 2021 r., 
w którym przedstawione zostało negatywne stanowisko odnośnie realizacji ww. inwestycji. 
Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzej Kaziród odniósł się 
do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego 
Rolników Indywidualnych Marka Ignaszewskiego. Jednocześnie wskazał jaką role ma spełniać 
budowa by-passu, podkreślając przy tym między innymi, iż po otrzymaniu przedstawionego 
pisma Spółka Aquanet ustosunkuje się do niego pisemnie.  
Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski wyraził przekonanie o konieczności wypłacenia rolnikom 
odszkodowań w celu uniknięcia eskalacji konfliktu.  
Dyrektor Departamentu Rozwoju Majątku Aquanet S.A. Andrzej Kaziród 
odniósł się do wypowiedzi Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku 
Zawodowego Rolników Indywidualnych Marka Ignaszewskiego. 
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina Adam Ejchorst ustosunkował się do prośby 
Wiceprzewodniczącego Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski dotyczącej przekazania Spółce Aquanet przedstawionego 
pisma. 
Członek Rady Powiatowej Wielkopolskiej Izby Rolniczej Małgorzata Twardowska 
odnosząc się do pisma z dnia 22 lutego 2021 r., między innymi przedstawiła swoje 
stanowisko odnośnie realizacji inwestycji na terenach strefy ujęcia wody, podkreślając przy 
tym, iż inwestycje te wpływają negatywnie na działalność rolniczą, w związku z powyższym 
w jej ocenie rolnicy powinni otrzymywać odpowiednie rekompensaty. Jednocześnie wskazała 
na obawy rolników związane z realizacją inwestycji w strefie ujęcia wody. Ponadto odnosząc 
się do swojego wniosku w sprawie potrzeby zweryfikowania porozumienia akcjonariuszy 
Spółki Aquanet wskazała, iż w jej ocenie przy realizacji inwestycji na terenie gminy Mosina po 
pierwsze priorytetowo powinna być uwzględniana strefa ujęcia wody bez względu na czynnik 
ekonomiczny i  wskaźnik koncentracji. Następnie udzieliła odpowiedzi na pytanie dotyczące 
między innymi wskazania, czy tzw. zawarcie i inne tereny gminy Mosina 
znajdują się na obszarach z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi 
ograniczeniami.  
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie Małgorzata Kaptur między innymi dokonała 
uzasadnienia złożonego wniosku w sprawie opracowania przez Wody Polskie lub RDOŚ 
ekspertyzy/raportu przedstawiającego wpływ ujęcia wody w Krajkowie na środowisko, 
a  także wpływ działalności gospodarczej i ilości zamieszkałych osób na terenie strefy 
ochronnej na ujęcie wody, w związku z pismami dot. negatywnego oddziaływania ujęcia 
wody na działalność rolniczą. 
Wiceprzewodniczący Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Rolników 
Indywidualnych Marek Ignaszewski odniósł się do wypowiedzi Przewodniczącej Rady 
Miejskiej w Mosinie Małgorzaty Kaptur.  
Komisja Inwestycji i Mienia Komunalnego przyjęła jednogłośnie czyli 9 głosami „za”- wniosek 
nr 4 dotyczący opracowania przez Wody Polskie lub RDOŚ ekspertyzy/raportu 
przedstawiającego wpływ ujęcia wody w Krajkowie na środowisko, a także wpływ 
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działalności gospodarczej i ilości zamieszkałych osób na terenie strefy ochronnej na ujęcie 
wody, w związku z pismami dot. negatywnego oddziaływania ujęcia wody na działalność 
rolniczą. Dwóch radnych nie wzięło udziału w tym głosowaniu.  
 
WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ INWESTYCJI I MIENIA KOMUNALNEGO: 

1. Komisja wnioskuje o wykreślenie z WPRiM zadania budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej 
w ulicy Sosnowej w Pecnej -Zadanie 17-132. 

2. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Aquanet możliwości przyspieszenia kanalizacji 
Rogalina. 

3. Komisja wnioskuje o przedstawienie przez Aquanet możliwości przyspieszania budowy 
wodociągu ulic Makowej, Chabrowej i Słonecznikowej w Borkowicach. 

4. Komisja wnioskuje o opracowania przez Wody Polskie lub RDOŚ ekspertyzy/raportu 
przedstawiającego wpływ ujęcia wody w Krajkowie na środowisko, a także wpływ 
działalności gospodarczej i ilości zamieszkałych osób na terenie strefy ochronnej na ujęcie 
wody, w związku z pismami dot. negatywnego oddziaływania ujęcia wody na działalność 
rolniczą. 

 
 
 
Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.45.  
 
 
   protokołowała                                                przewodniczył 
 
(-) Anita Ćwiklińska        (-) Jan Marciniak 
                                          


