
RADA EJSKA
W MQS[E

Protokół nr 63/14
z posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 10 lipca 2014 r.,
w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1

Posiedzenie otworzył o godz. 17.05 Przewodniczący Komisji Ochrony Środowiska
i Rolnictwa Waldemar Wiązek. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBIEG POSIEDZENIA:
Anna Graczyk z AQUANET S.A. wraz z Wiceprezesem Zarządu AQUANET S.A.
Włodzimierzem Dudlikiem przy pomocy projekcji multimedialnej przedstawiła szczegóły
na temat kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Mosina, programu działań AQUANET-u
na lata 2014-2013, realizowanych obecnie na terenie gminy Mosina zadań kanalizacyjnych
finansowanych z Funduszu Spójności oraz perspektyw budowy kanalizacji sanitarnej
na pozostałych terenach mosińskiej gminy.
Radny Piotr Wilanowski zwrócił uwagę na możliwość uzyskania dofinansowania do budowy
kanalizacji sanitarnej do osiedla po PGR w Rogalinie ze środków przeznaczonych
na restrukturyzację osiedli popegeerowskich.
Anna Graczyk z AQUANET S.A. przy pomocy projekcji multimedialnej przedstawiła
szczegóły na temat zadań kanalizacyjnych, które mogą zostać zrealizowane na terenie gminy
Mosina z oszczędności przetargowych, zobowiązań nałożonych przez Unię Europejską
w gospodarce ściekowej oraz przynależności poszczególnych terenów Gminy Mosina
do poszczególnych aglomeracji.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił uwagę na korzyści kontynuowania budowy
kanalizacji sanitarnej z Krosinka do Dymaczewa Starego i dalej.
Anna Graczyk z AQUANET S.A. przy pomocy projekcji multimedialnej przedstawiła
szczegóły na temat zadań kanalizacyjnych na terenie gminy Mosina, które wypełniają
wymagania KPOSK, zadań wspierających wypełnienie wymagań KPOSK, miejscowości
do skanalizowania znajdujących się poza aglomeracjami.
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zwrócił uwagę, że wyższy wskaźnik można byłoby
uzyskać, gdyby przymusić właścicieli działek „dzikiej zabudowy” nad Jeziorem
Dymaczewskim do wskazania, ile osób się na nich znajduje.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie. W jej wyniku, przewodniczący obrad Waldemar Wiązek
zaproponował, aby Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj przekazał
swój numer telefonu p. Piotrowi Burdąjewiczowi w celu nawiązania współpracy w zakresie
określenia ilości ludzi przebywających na terenie „dzikiej zabudowy” nad Jeziorem
Dymaczewskim.
Anna Graczyk z AQUANET S.A. przy pomocy projekcji multimedialnej przedstawiła
szczegóły na temat sposobów oczyszczania ścieków oraz warianty rozwiązań kanalizacyjnych
dla Dymaczewa Starego i Dymaczewa Nowego.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Prowadzący obrad Waldemar Wiązek zwrócił uwagę na potrzebę przeprowadzania częstszych
kontroli pod kątem podłączeń prywatnych posesji do kanalizacji sanitarnej.
W tym momencie Salę Posiedzeń opuścił radny Piotr Wilanowski, tak więc odtąd w dalszym
ciągu tego posiedzenia Komisji Ochrony Srodowiska i Rolnictwa udział brało 5 jej członków.
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Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat
kontroli prywatnych posesji pod kątem ich podłączenia do kanalizacji sanitarnej i ich wpływie
na wzrost takowych podłączeń.
Anna Graczyk z AQUANET S.A. przedstawiła szczegóły na temat budowy przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W trakcie tego wystąpienia, przewodniczący obrad Waldemar Wiązek wyraził przekonanie,
że AQUANET S.A. winien naciskać w sprawie jazu na Kanale Mosińskim, którego
funkcjonowanie ma wpływ na wysokość poziomu wód gruntowych, gdyż w przypadku
osiągnięcia w tej sprawie sukcesu łatwiej i taniej będzie można budować kanalizację,
a Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Radny Łukasz Kasprowicz wyraził przekonanie, że Gmina Mosina nie jest zainteresowana
budową przydomowych oczyszczalni ścieków. Zaproponował też, aby w sprawie budowy
kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym spróbować przekonać sołtysa Stefana
Jankowskiego.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Prowadzący obrady Waldemar Wiązek zaproponował, aby ująć Hotel Szablewski
w Dymaczewie Nowym, gdyż wówczas mógłby być wyższy współczynnik.
Wiceprezes Zarządu AQUANET S.A. Włodzimierz Dudlik zapewnił, że w swoich
działaniach AQUANET będzie zwracał uwagę, czy ma wsparcie ze strony Gminy Mosina.
Wskazał też, gdzie można znaleźć środki na skanalizowanie miejscowości leżących
poza aglomeracjami.
Piotr Burdajewicz z AQUANET S.A. zapewnił, że AQUANET pracuje nad tym,
aby mieszkańcy podłączali się do istniejącej kanalizacji sanitarnej.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj zwrócił uwagę na brak
kontynuacji działań na rzecz odwodnienia Osiedla Nr 5 w Mosinie.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję
w powyższej sprawie.
Przewodniczący obrad Waldemar Wiązek zwrócił uwagę, że w tłuczniu stosowanym
do utwardzania dróg gruntowych znajdują się zanieczyszczenia, w związku z czym winno to
być monitorowane przez AQUANET na terenie objętym ochroną ujęcia wody.
Wiceprezes Zarządu AQUANET S.A. Włodzimierz Dudlik wraz z Anną Graczyk
z AQUANET S.A. udzielili odpowiedzi na pytania, które między innymi dotyczyły:
wskazania przyczyn, dla których przerwano rozmowy na temat zmiany rozporządzenia
dotyczącego strefy ochrony ujęcia wody; wskazania, jak przedstawia się sprawa wody
dla Rogalina i sąsiednich Wsi; określenia terminu budowy kanalizacji sanitarnej w Wiórku
i w Czapurach.
Przewodniczący Zarządu Osiedla Nr 5 w Mosinie Marian Kunaj zaproponował,
aby spotkać się z przedstawicielami AQUANET-u, którzy na miejscu zobaczyliby
i stwierdzili, co można zrobić z odwodnieniem Osiedla Nr 5 w Mosinie.
Radny Łukasz Kasprowicz zaproponował, aby wrócić do projektowania kanalizacji sanitarnej
w Dymaczewie Starym i w Dymaczewie Nowym.
Komisja Ochrony Srodowiska i Rolnictwa wraz z gośćmi przeprowadziła dyskusję na temat
możliwości zakupu lub wydzierżawienia przez AQUANET terenów łęgów nadwarciańskich.
Następnie w wyniku przeprowadzonej dyskusji, wyżej wymieniona komisja stała Rady
Miejskiej w Mosinie jednogłośnie, czyli 5 głosami „za”, przyjęła wniosek w sprawie
projektowania kanalizacji sanitarnej w Dymaczewie Starym i w Dymaczewie Nowym.
Wiceprezes Zarządu AQUANET S.A. Włodzimierz Dudlik wraz z Anną Graczyk
z AQUANET S.A. udzielili odpowiedzi na pytanie dotyczące wskazania, czy AQUANET
trafi na giełdę.
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WNIOSEK PRZYJĘTY PRZEZ KOMISJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA
I ROLNICTWA:
Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa prosi firmę AQUANET o przyspieszenie prac
związanych z projektowaniem i budową kanalizacji sanitarnej na terenie Dymaczewa Starego
i Dymaczewa Nowego, gdyż z informacji przekazanych przez sołtysów tych wsi, jest
społeczne poparcie dla tej inwestycji.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 19.50.

protokołował przewodniczył
„

Piotr Sokołowski W”I em Wiązek
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