
 

         

 

Mosina, 8 czerwca 2020  r. 

 

 

OŚ.0003.22.2020.MT 

Data wpływu: 15.06.2020 r. 

Nr sprawy: BR.0003.346.2020 

 

Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca  

Rady Miejskiej w Mosinie 

/w miejscu/ 

 

 Odpowiadając na wniosek z dnia 29 maja 2020 r., znak: BR.0003.346.2020, w sprawie 

piętrzenia wody na jazie w Bolesławcu, informuję, że w dniu 15 maja 2020 r. zwrócono się 

do Zarządu Zlewni w Poznaniu o udzielenie informacji dotyczących działań na jazie 

w Bolesławcu. 

Pismem z dnia 19 maja 2020 r., znak: PO.ZPU.4.517.113m.2020.ADB, Zarząd Zlewni 

w Poznaniu poinformował, iż: 

1. Na przełomie roku 2019 i 2020, właściciel elektrowni wodnej zainstalowanej 

na przęśle jazu zdemontował turbinę wodną. 

2. W wyniku ugody pomiędzy właścicielem elektrowni i administratorem jazu (PGW 

Wody Polskie, RZGW w Poznaniu), właściciel elektrowni zobowiązał się 

z w terminie do dnia 28 lutego 2020 r. wykonać wszelkie prace remontowe 

gwarantujące eksploatację jazu. Z winy właściciela elektrowni, zobowiązanie 

do dnia udzielenia wyjaśnień zostało wykonane w części, a spiętrzenie wody 

na górnym stanowisku jazu możliwe było tylko środkowym zamknięciem 

(ok. 1,0 m). Czynione są starania przez administratora budowli, mające na celu 

przyspieszenie prac naprawczych.  

3. W maju na jazie odbywało się piętrzenie wody zasuwą w środkowym przęśle 

(ok. 1,0 m spiętrzenia wody na górnym stanowisku jazu), przy czym z uwagi 

na niewielkie przepływy wody w Kanale Mosińskim (poniżej przepływu 

nienaruszalnego) zwiększenie piętrzenia mogłoby grozić całkowitym przerwaniem 

przepływu w kanale.  

4. Został rozpisany przetarg na wykonanie operatu wodnoprawnego i instrukcji 

gospodarowania wodą. Po wykonaniu dokumentacji Państwowe Gospodarstwo 

Wody Polskie planuje złożyć wniosek o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego 

na piętrzenie wód Kanału Mosińskiego do Ministerstwa Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej.  

 

  



 

 

W kontekście powyższego, uznać należy, iż prace prowadzone w ostatnich tygodniach 

na jazie w Bolesławcu miały na celu naprawę urządzenia wodnego i niedopuszczenie 

do przerwania przepływu w kanale.  

Jednocześnie informuję, iż pismem z dnia 25 maja 2020 r. znak: OŚ.604.54.2020.NR, 

skierowanym do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu, zwrócono 

się o informację czy analizowano możliwości korytowego piętrzenia wody na ciekach 

znajdujących się na terenie gminy Mosina na cele rolnicze i leśne, w tym o wskazanie 

wytypowanych do programu cieków wraz z określeniem zakresu i przewidywanego terminu 

planowanych w ich obrębie prac. 

 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Adresat; 

2. Sekretarz Gminy /w miejscu/; 

3. a/a. 

 

Sprawę prowadzi: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 618-109-547. 


