
RADA MIEJSKA
W MOSME UCHWAŁA NR XXX11225/12

RAJW MIEJSKIEJ W MOSITIE

z dnia 27 września 2012 r.

w sprawie apelu Gminy Mosina

Na podstawie 23 ust. 2 pkt 3 załącznika do uchwały nr XV/131/03 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia
23 października 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 189, poz. 1523
z późn. zm.), Rada Miejska w Mosinie uchwała, co następuje:

1. Przyjmuje się treść apelu Gminy Mosina w sprawie rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody
w rejonie Mosina — Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego, poz. 3556), stanowiącego załącznik do uchwały.

2. Apel, o którym mowa w 1, postanawia się przekazać:

1) posłom okręgu wielkopolskiego,

2) senatorom okręgu wielkopolskiego,

3) Radzie Miasta Poznania.

3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNJ RADY

Walde aligórski
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APEL GMINY N/łOSINA W SPRAWIE ROZPORZĄDZENIA DYREKTORA REGIONALNEGO
ZARZĄDU GOSPODARKi WODNEJ W POZNANIU Z DNIA 9 SIERPNIA 2012 R. W SPRAWIE

USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJĘCIA WODY W REJONIE MOSINA - KRAJKOWO
DLA ZAOPATRZENIA POZNAŃSKIEGO SYSTEMU WODOCIĄGOWEGO

W dniu 28 sierpnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Dyrektora Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia
wody w rejonie Mosina — Krajkowo dla zaopatrzenia Poznańskiego Systemu Wodociągowego
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3556). Ustanowiona strefa obejmuje 34 % powierzchni
Gminy Mosina, w tym wsie Krajkowo, Baranowo, Baranówko, Sowinki, Sowiniec
oraz przeważającą część miasta Mosina. Ustanowione rozporządzenie nie było konsultowane
ani z Gminą, ani z jej mieszkańcami.

Przedmiotowe rozporządzenie wprowadza szereg ograniczeń i zakazów
uniemożliwiających realizację inwestycji gminnych, jak budowa dróg i sieci infrastruktury
technicznej, ale także funkcjonowanie i rozwój działających już na terenie Gminy
przedsiębiorców. Wprowadzone zakazy i ograniczenia doprowadzą w konsekwencji
do wykluczenia cywilizacyjnego Gminy Mosina nie tylko w skali kraju, czy województwa,
ale nawet w skali aglomeracji, czy powiatu poznańskiego. Konsekwencją wejścia w życie
rozporządzenia jest uniemożliwienie jakiejkolwiek nowej działalności na terenie Gminy
i jednocześnie skazanie na wymarcie już istniejącej, niezależnie od zastosowanych
technologii chroniących środowisko. Stąd też Gmina Mosina, mając na uwadze zapewnienie
rQzwoju i funkcjonowania zarówno Gminy, jak i jej mieszkańców, pragnie wyrazić swoją
dezaprobatę trybem i zasadami ustanowienia przedmiotowego aktu prawa miejscowego
o raz jego restrykcyjnymi zapisami.

Gmina Mosina uważa, że konieczna jest ochrona wód zaopatrujących ujęcie wody
dla miasta Poznania i aglomeracji poznańskiej, jednakże jest niedopuszczalne, aby koszty tej
o*±rony ponosiła tylko i wyłącznie Gmina Mosina i jej mieszkańcy. To właśnie właściciel
ujęcia winien, w celu ochrony wód ujęcia wody, przygotować program działań na terenie
Gminy obejmujący inwestycje chroniące ujęcie wody, w tym np. budowa kanalizacji
sanitarnej, utwardzonych dróg oraz finansować ich realizację. Przedmiotowe rozporządzenie
w obecnym kształcie poprzez niewspółmierne do wymagań ochrony ograniczenia,
uiiiemożliwia funkcjonowanie i rozwój zarówno Gminie Mosina, jak i jej mieszkańcom.

Gmina Mosina jest otwarta na współpracę zarówno z organami odpowiedzialnymi
za ochronę wód, jak i właścicielem ujęcia, w celu wypracowania takich zapisów aktu prawa
rriiejscowego, które z jednej strony będą chronić wody zasilające ujęcie wody dla miasta
Pznania i aglomeracji poznańskiej, a z drugiej strony umożliwią funkcjonowanie
i zrównoważony rozwój Gminie i jej mieszkańcom. W związku z powyższym niezbędne jest,
aby w ślad za wprowadzonymi ograniczeniami przekazywane były przez właściciela ujęcia
środki finansowe umożliwiające stosowanie specjalnych technologii chroniących ujęcie wody
otaz rekompensujących wprowadzone ograniczenia.

Stąd też Gmina Mosina wnosi o wsparcie w działaniach ukierunkowanych na zmianę
przedmiotowego aktu prawa miejscowego, a także w wypracowaniu zasad rekompensowania
wprowadzonych ograniczeń i nakazów ukierunkowanych na ochronę ujęcia.
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