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Pani 
Małgorzata Kaptur 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie 

 

W nawiązaniu do wniosku z zapytaniem radnego - pana Dominika Michalaka (BR.0003.455.2021 z dnia 
05.02.2021 r.) w sprawie kanalizacji sanitarnej na ulicy Krótkiej w Mosinie, Gmina Mosina przedstawia 
poniżej faktografię działań mających na celu oddanie przedmiotowej sieci do użytkowania spółce 
Aąuanet: 
1. Na podstawie Umowy nr IK.BZP.293.2016.MR/272.24.2016 z dnia 26.07.2016r. wybudowano sieć 

kanalizacji sanitarnej w ul. Krótkiej w Mosinie z rur kamionkowych o śr. 200 mm dł. 507,32mb, 
z rur PE o śr. 200 i dł. 61,71 mb. 

2. Z uwagi na brak dokumentacji powykonawczej zgodnej z wymogami Aąuanet S.A. w Poznaniu 
przedmiotowa sieć kanalizacyjna nie została do dnia dzisiejszego oddana do użytkowania Aąuanet 
S.A. w Poznaniu. 

3. Gmina Mosina na podstawie umowy nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 18.12.2019r. zleciła 
wykonanie inspekcji kamerowania sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera 
w Mosinie, celem dokonania weryfikacji stanu technicznego przedmiotowej sieci. 
Przeprowadzona inspekcja CCTV wykazała usterki na kolektorze sanitarnym, w związku 
z powyższym Gmina Mosina wielokrotnie wzywała Wykonawcę, aby w ramach udzielonej w dniu 
22.07.2016r. gwarancji należytego wykonania kontraktu dokonał naprawy stwierdzonych wad 
i usterek na sieci. 

4. Łącznie do dnia dzisiejszego Gmina Mosina wystosowała do Wykonawcy 12 wezwań do usunięcia 
wad i usterek stwierdzonych na sieci w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera w Mosinie, w tym 
przeprowadzenie pełnej procedury odbiorowej przy udziale przedstawiciela Aąuanet S.A. 
w Poznaniu oraz oddanie sieci do użytkowania Spółce Aąuanet. 

5. W odpowiedzi na skutecznie doręczone wezwania, Wykonawca sukcesywnie dokonywał napraw 
wad i usterek stwierdzonych na sieci. Przeprowadzone w dniu 05.05.2020 r. przy udziale 
przedstawiciela Aąuanet S.A. odkopy próbne na studniach celem weryfikacji materiału studni, rur 
oraz zastosowania obsypki wokoło rury wykazały brak płyt żelbetowych pod studniami. 

6. W związku z niezastosowaniem płyt podstudziennych na kolektorze sanitarnym w ul. Krótkiej 
w Mosinie, Inwestor pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 22.06.2020 r. wezwał Wykonawcę 
do posadowienia wypoziomowanych płyt żelbetowych pod studniami. 

7. Wizja w terenie dniu 09.07.2020r z udziałem Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Inwestora, 
wykazała iż Wykonawca przystąpił do prac związanych z posadowieniem podkładów 
podstudziennych. Poinformowano Wykonawcę, aby po każdym wykopie i zamontowaniu płyt 
żelbetowych przywrócić teren do stanu pierwotnego. 

8. Po ukończeniu napraw została przeprowadzona próba szczelności przy udziale przedstawiciela 
Aąuanet S.A. w Poznaniu. Na wszystkich odcinkach próba szczelności wypadła pozytywnie bez 
ubytku wody. 

9. W dniu 16.09.2020r. przy udziale przedstawiciela Aąuanet S.A., Inspektora Nadzoru oraz 
przedstawiciela Inwestora odbył się odbiór techniczny przedmiotowej sieci. Podczas odbioru 



stwierdzono posadowienie podkładów żelbetowych na wszystkich 18 studniach na kolektorze 
sanitarnym. Posadowienie włazów właściwe. Wyprawki na studniach - brak uwag. 

10. Zdaniem Aąuanet S.A. w Poznaniu do przeprowadzenia odbioru końcowego sieci kanalizacji 
sanitarnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej i Fiedlera w Mosinie oraz oddania sieci do użytkowania 
brakuje pozytywnej opinii z inspekcji CCTV dla wybudowanej sieci. 

11. Odnosząc się do stanowiska spółki Aąuanet Inwestor pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 
08.09.2020r. wezwał Wykonawcę do przeprowadzenia kamerowania po robotach naprawczych 
i uzyskania pozytywnej opinii technicznej z inspekcji CCTV dla całego zakresu wybudowanej sieci. 

12. W odpowiedzi na wezwanie Inwestora Wykonawca w dniu 15.09.2020 r. przekazał do Urzędu 
Miejskiego w Mosinie film z inspekcji kamerowania sieci kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Mosinie, 
obejmujący odcinek od S6 do S14. Gmina Mosina w dniu 15.09.2020 r. przekazała otrzymaną 
inspekcję CCTV do Aąuanet S.A. celem wydania opinii o stanie technicznym dla przedmiotowego 
zakresu sieci. Na podstawie załączonego filmu, Aąuanet S.A. w Poznaniu wskazał w opinii z dnia 
22.09.br., iż na odcinku S6-S7- S8 występują wady i usterki. 

13. Mając na względzie powyższe, Gmina Mosina pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 
16.11.2020r., wezwała Wykonawcę do usunięcia wad i usterek stwierdzonych w opinii wydanej 
przez Aąuanet S.A. z dnia 22.09.2020 r. Wykonawca usunął wady i usterki występujące na odcinku 
S6-S7-S8 oraz ponownie przekazał film z kamerowania po przeprowadzeniu prac naprawczych. 
W dniu 10.12. 2020 r. Aąuanet S.A. wydał pozytywną opinię o stanie technicznym sieci dla ww. 
odcinków. 

14. W celu ukończenia procedury związanej z przekazaniem sieci w użytkowanie Aąuanet S.A. 
w Poznaniu niezbędna jest zdaniem Aąuanet S.A opinia o stanie technicznym w zakresie całego 
zakresu wybudowanej sieci. 

15. Mając na względzie powyższe, Gmina Mosina pismem nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 
29.12.2020 r. wezwała Wykonawcę do przekazania inspekcji kamerowania CCTV 
w zakresie brakujących odcinków sieci tj. S1-S2- S3-S4-S5-S6-S18-S17, S15-S16. oraz uzyskania dla 
wskazanego zakresu pozytywnej opinii o stanie technicznym. 

16. W dniu 15.02.2021r. Wykonawca poinformował Inwestora, iż na chwilę obecną z uwagi 
na warunki atmosferyczne nie jest w stanie przeprowadzić inspekcji CCTV w zakresie brakujących 
odcinków sieci. Wykonawca zadeklarował, iż przystąpi do powyższego niezwłocznie gdy warunki 
atmosferyczne będą pozwalały na skamerowanie sieci. 
 

W zakresie informacji dotyczącej dodatkowych kosztów poniesionych w związku z budową sieci 

kanalizacyjnej w ul. Krótkiej w Mosinie, Gmina Mosina informuje, iż na podstawie umowy 

nr IK.7013.10.9.2019.MWi z dnia 18.12.2019 r. zleciła wykonanie inspekcji kamerowania sieci 

kanalizacyjnej w ul. Krótkiej, Cegielnianej, Fiedlera w Mosinie, celem dokonania weryfikacji stanu 

technicznego przedmiotowej sieci. Kwota wynikająca z umowy - 9.000,00 zł brutto. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 

Otrzymują: 
1. Adresat, 
2. Sekretarz Gminy Mosina, 
3. Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy - tel. 61 8109 535 


