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Odpowiadając na pismo z dnia 23.02.2022r. (znak sprawy: BR.0003.619.2022) 

informuję, co następuje: 

Ad 1. Przekazuję wykazy hydrantów przesłane przez Aqaunet S.A drogą elektroniczną., 

o których mowa w poprzednim piśmie z dnia 7.02.2022r. 

Ad 2. Właścicielem sieci hydrantów na tzw. „Zawarciu" jest także Krajowy Ośrodek Wsparcia 

Rolnictwa oraz Gmina Mosina. Natomiast operatorem jest „Majątek Rogalin" Sp. z o.o., który 

nie przedstawił wnioskowanego wykazu hydrantów na rok bieżący oraz wykazu z ich 

przeglądów za rok ubiegły. Dlatego też poleciłem zwrócić się do Majątku Rogalin o przesłanie 

takiej dokumentacji w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr LIV/457/21. 

Po uzyskaniu odpowiedzi zostanie ona przekazana dla Rady Miejskiej w Mosinie. 

Ad. 3 Odnosząc się do stwierdzenia o bezkrytycznym przyjmowaniu informacji od spółki prawa 

handlowego Aquanet S.A. wyjaśniam, że zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 

przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 162, 2105, z 2022r. poz. 24) przedsiębiorca wykonuje 

działalność gospodarczą na zasadach uczciwej konkurencji, poszanowania dobrych obyczajów 

oraz słusznych interesów innych przedsiębiorców i konsumentów, a także poszanowania 

oraz ochrony praw i wolności człowieka. Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 w/w ustawy organ 

kieruje się w swoich działaniach zasadą zaufania do przedsiębiorcy, zakładając, że działa 

on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Z wykazu 

przedstawionego przez Aquanet wynika, że kontrolą objęto 1051 szt. hydrantów w 2021r. 

W przeglądach nie uczestniczył pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie. Kontrolami 

sprawności hydratów na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego zajmuje się oprócz służb 

technicznych Aquanetu, także Państwowa Straż Pożarna. Natomiast uprawnień takich nie 



posiada pracownik Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz poszczególne gminne jednostki OSP. 

W minionych latach rzeczywiście kontrole sprawności hydrantów prowadzone były również 

przez OSP - niemniej jednak Aquanet zakwestionował takie działania na swojej infrastrukturze. 

 

Z poważaniem 

Z up. Burmistrza 

(-) Adam Ejchorst 

Zastępca Burmistrza 

 


