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Pani 

Małgorzata Kaptur 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

 W nawiązaniu do zapytania Radnej – pani Elżbiety Jareckiej z dnia 23 listopada 2020r. (pismo 

BR.0003.432.2020) w sprawie realizacji kanalizacji deszczowej w Daszewicach, Gmina Mosina 

informuje, że opracowany projekt kanalizacji deszczowej, której fragment Gmina wybudowała, 

zakłada odwodnienie Daszewic ul. Poznańską (gminną). Zadanie to miało być realizowane 

na podstawie trójstronnej współpracy pomiędzy Gminą Mosina, Powiatem Poznańskim oraz Aquanet 

S.A. w Poznaniu w celu  wykonania odwodnienia ul. Leśnej (droga powiatowa  2461P) oraz 

w ul. Poznańskiej (droga gminna), budowy kanalizacji sanitarnej w drodze powiatowej stanowiącej 

ul. Leśną oraz odtworzenia nawierzchni wraz z budową chodnika w ul. Leśnej i Poznańskiej.  

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (dalej: ZDP) wyraził swoje stanowisko  w sprawie możliwości 

współpracy przy realizacji w/w inwestycji pismem o sygn. ZDP.WI.4501.22/20-012 (w załączeniu). 

W związku z czym do projektu budżetu na rok 2021 założono wykonanie fragmentu odwodnienia 

w ul. Poznańskiej (gminna) w zakresie dotyczącym zagospodarowania rowu Babinka, a jednocześnie 

wprowadzono propozycję nowego zadania polegającego na opracowaniu projektu kanalizacji 

deszczowej w ul. Piotrowskiej dla rozwiązania połączenia pomiędzy Babinką a Głuszynką. 

 

Gmina posiada nową koncepcję odwodnienia miejscowości Daszewice, z której wynika, że główny 

zrzut wody deszczowej następuje przez ul. Piotrowską natomiast niewielki obszar m. Daszewice ma 

być obsługiwany kolektorem w ul. Poznańskiej (gminna). Ze stanowiska ZDP wynika że możliwość 

wykorzystania kanalizacji deszczowej w ul. Poznańskiej (gminnej) jest odłożona w czasie i może być 

brana pod uwagę po wykonaniu kanalizacji deszczowej przez całą miejscowość Daszewice, tj. w ul. 

Leśnej i Poznańskiej (powiatowe) oraz w ul. Poznańskiej (gminna) ze zrzutem wód do rowu. 

 

Niezależnie od wyżej opisanej sytuacji,  Aquanet S.A. będzie realizował sieć kanalizacji sanitarnej w ul. 

Leśnej w Daszewicach. Obecnie Aquanet S.A. zakończył etap związany  

z aktualizacją dokumentacji projektowej  i zgodnie z planem  inwestycyjnym - WPRiM na lata 2020-

2029 – korekta   w 2021 roku, Spółka przystąpi  do  robót  budowlano montażowych.  Zakończenie 

realizacji zadania  przewidywane jest na rok 2022.  
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