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Poznań, 25 maja 2012 r.

W nawiązaniu do pisma Nr 1K 0630.1.2012 z dnia 07.05.2012 r., dotyczącego

opracowywanego „projektu aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię

elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Mosina”, uprzejmie informujemy, że Miasto Poznań

posiada aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

przyjętą Uchwałą Rady Miasta Poznania nr Xy/1651V11201 1 z dnia 12 lipca 2011 r.

Uchwalenie założeń poprzedzone zostało uzgodnieniami z gminami sąsiadującymi z Miastem

Poznań. Ponadto w trakcie tych uzgodnień Miasto Poznań zadeklarowało dołożenie wszelkich

starań w rozwiązywaniu problemów związanych z zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i

paliwa gazowe obszarów przygranicznych. Zorganizowaliśmy również prezentację projektu

aktualizacji dla Burmistrzów i Wójtów, która miała na celu zapoznanie z planami rozwojowymi

miasta Poznania mogącymi mieć wpływ” na gospodarkę energetyczną sąsiednich gmin.

Po uchwaleniu aktualizacji założeń egzemplarze na płycie CD przesłaliśmy do sąsiednich gmin

celem wykorzystania.
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Co do pytań postawionych w piśmie o wzajenmym powiązaniu iniastruktury energetycznej Gminy

Mosina i Miasta Poznań, uprzejmie informuję, że powiązanie takie występuje w przypadku sieci

gazowych i energetycznych:

- sieć gazowa średniego ciśnienia na terenie Gminy Mosina zasilana jest poprzez stację redukcyjną,

powiązanąz gazociągiem wysokiego ciśnienia relacji Grodzisk Wlkp. — Poznań;

- przez gminę Mosina przebiega linia energetyczna Konin — Poznań Plewiska o napięciu 220 ky,

która zasila w energię elektryczną obszar miasta i Gminy Mosina, oraz sieć 400 kV Ostrów -

Poznań Plewiska.
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