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W nawiązaniu do wniosku z zapytaniem radnego – p. Dominika Michalaka (BR.0003.479.2021 
z dnia 23.02.2021r.)  w sprawie kanalizacji sanitarnej w ulicach: Jeżynowej, Jagodowej, Żurawinowej 
w miejscowości Czapury, Gmina Mosina odpowiada, co następuje: 
 
Burmistrz Gminy Mosina ma wiedzę w zakresie istoty problemu jaki zaistniał na os. Leśnym 
w Czapurach w związku z planowaną przez Aquanet S.A. budową sieci kanalizacyjnej na tym obszarze.  
Aquanet S.A. jako  inwestor sieci kanalizacyjnej  z uwagi na uwarunkowania geologiczne  występujące 
na os. Leśnym w Czapurach wyłączył  z zakresu  zadania nr "5-03-13-140-1 - Mosina - kanalizacja 
sanitarna na terenie wsi Czapury, Wiórek, Babki i ul. Starołęckiej w Poznaniu", fragment sieci 
kanalizacyjnej obejmujący ulice  Jeżynową, Jagodową, Żurawinową.  
W związku z powyższym, Aquanet S.A. wezwał wykonawcę osiedla mieszkaniowego na oś. Leśnym 
w Czapurach  do zamontowania sieci inklinometrów monitorujących skarpę wynikającej z decyzji 
nr WŚ.6541.4.2017.X z dnia 12.05.2017r. wydanej przez  Starostę Poznańskiego.  
Z informacji otrzymanych od Aquanet S.A., wykonawca nie zastosował się do wezwania.  
Mając na uwadze, iż  w WPRiM na lata 2020-2029 – korekta zostały zabezpieczone nakłady finansowe 
na kontynuację fragmentu sieci, która została wyłączona z realizacji,  Gmina Mosina wystąpiła 
z pismem do Aquanet S.A. w Poznaniu,  aby spółka jako podmiot odpowiedzialny w zakresie 
zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze gminy,  w przypadku bezskutecznego wezwania  
wykonawcy w powyższej sprawie, podjęła działania zmierzające do zamontowania urządzeń 
monitorujących stan skarpy  we własnym zakresie.  
W tym miejscu należy zauważyć, iż  rozpoznanie warunków stabilności terenu jest procesem 
rozłożonym w czasie, który pozwoli określić jaka technologia budowy kanałów sanitarnych  
w tym przypadku mogłaby zostać wykorzystana celem dalszej realizacji zadania. 
Podjęcie działań przez Aquanet S.A. w tej sprawie pozwoli pozyskać wiedzę w zakresie  możliwości 
przyspieszenia budowy kanalizacji sanitarnej w ulicach  Jeżynowej, Jagodowej, Żurawinowej, których 
realizacja z uwagi ma wysoki wskaźnik koncentracji zabudowy, jest dla spółki uzasadniona.     
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