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Bur istrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię zapytań radnego Piotra Wilanowskiego

w sprawie realizacji planowanego na dawnym „polu sołeckim” ujęcia wodnego w Rogalinie.

Z up. PrzewodncząpegO
Rady M

Do wiadomości:
Pan
Piotr Wilanowski
Radny
Rady Miejskiej w Mosinie



RADA MIEJSKA
W MOSIE

Rada Miejska w Mosne

ZAPYTANIE RADNEGO Wpł. dnia. -

Nrsprawy
Imię i nazwisko Radnego Piotr Wilanowski

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania w sprawie realizacji planowanego na dawnym

„polu sołeckim” ujęcia wodnego w Rogalinie.

1. Kto będzie inwestorem nowego ujęcia wodnego w Rogalinie?

Jeżeli inwestorem będzie Gmina Mosina to proszę o odpowiedź na następujące pytania

1. Jaki będzie koszt nowego ujęcia, kiedy będzie realizowane i jakie środki z budżetu

gminy zostaną na ten cel przeznaczone?.

2. Kogo ma obsługiwać nowe ujęcie? Tylko osiedle „Herbowe”, czy też następne w

Rogalinie po stronie Świątnik i „Przy Dębach” Grzegorczyka? Czy świadczy to o

ekspansji urbanizacji? Przecież gmina już wydała zgody na setki działek, które wciąż

czekają na nabywcę. Czy ma być jeszcze więcej ziemnych dróg i brakującej

infrastruktury w luźnej zabudowie?

3. Kto będzie obsługiwać nowe ujęcie? Ile to będzie kosztować?

4. Co z planami Aquanetu? Gmina jest udziałowcem tej spółki. Zatwierdzono MPZP na

budowę magistrali do Kórnika. Czy gmina nie chce przyłączać swoich wodociągów

(Mieczewo, Radzewice) do tego zasilania?

5. Po co budować nowe ujęcie skoro istniejące jest odpowiednio wydajne? Przecież

wystarczy unowocześnić tylko własną sieć przesyłową (np. Mieczewo,Radzewice)?

6. Magistrala do osiedla „Przy Dębach” to szansa na poprawę zaopatrzenia w wodę

Mieczewa. Dlaczego nie egzekwuje się od administratora osiedla budowy tej

magistrali do czego sam się zobowiązywał?

7. Jak Aquanet odpowie na potrzeby budowy kanalizacji wiedząc, że powstaje kolejny
operator wodociągów, który stanowić będzie konkurencję — Aquanet będzie
obsługiwać tylko kanalizację, kto inny wodociągi? To kolejna przyczyna opóźniania
budowy kanalizacji dla Rogalina, świątnik itd.

8. Czy deweloperzy lokalnych osiedli wpływają na gminę zmuszając ją do budowy?
Przecież sprzedano niewielki procent wszystkich wytyczonych działek.

9. Burmistrz miała świadomość braku możliwości technicznych zaopatrzenia tych
działek w wodę, a mimo to podjęto decyzję o ich sprzedaży. Dlaczego?

10. Jaki jest powód, dla którego gmina akurat tu postanowiła wybudować ujęcie? Czy nie
lepiej wybudować ujęcie w Mieczewie?

11. Jakie są szanse gminy na przejęcie ujęcia Majątku Rogalin lub samej sieci
wodociągowej należącej do MR?


