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Protokół ze spotkania (wideokonferencji) 

z dnia 25.06.2021r. 

dotyczy: podjęcia współpracy w sprawie wykonania odwodnienia i kanalizacji sanitarnej w ul. 

Leśnej w Daszewicach, gm. Mosina 

 

Lista obecności: 

1. Gmina Mosina - Adam Ejchorst - Z-ca Burmistrza Gminy Mosina 

2. Gmina Mosina - Joanna Pawlicka - kierownik Referatu Inwestycji 

3. Aquanet S.A.  - Aleksandra Wąsiak-Piechota - specjalista ds. koordynacji 

kontraktu 

4. ZDP Poznań  - Marek Bereżecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych 

5. ZDP Poznań  - Karina Świejkowska - kierownik Wydziału Inwestycji 

6. ZDP Poznań  - Ewa Zaleska-Misiołek - specjalista ds. inwestycji 

 

1. Przedstawiono stan obecny 

Gmina Mosina ogólnie przedstawiła problematykę realizacji odwodnienia Daszewic w ul. 

Leśnej i Poznańskiej, będących ciągiem drogi powiatowej nr 2461P oraz ul. Poznańskiej, 

będącej drogą gminną i budowy sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Leśnej, będącej drogą 

powiatową nr 2461P. Gmina Mosina posiada dokumentację projektową na budowę sieci 

kanalizacji deszczowej dla ul. Poznańskiej, ul. Leśnej i drogi gminnej - ul. Poznańskiej oraz 

pozwolenie na budowę. W 2018r. Gmina Mosina wybudowała fragment sieci kanalizacji 

deszczowej w drodze gminnej - ul. Poznańska. 

Gmina Mosina ma zabezpieczone środki finansowe w budżecie 2021r. na kontynuację 

budowy kanalizacji deszczowej w Daszewicach we fragmencie dotyczącym 

zagospodarowania rowu Babinka (zgodnie z w/w dokumentacją projektową). W roku 2022 

Gmina zamierza wykonać pozostały fragment sieci kanalizacji deszczowej w drodze gminnej 

(ul. Poznańska) do drogi powiatowej (ul. Leśna). Szacowany termin realizacji całości zadania 

to III kwartał 2021 do kwietnia 2022r. 

 

2. Kalendarium 

15.06.2021r. odbyło się spotkanie w m. Daszewice przy udziale Gminy Mosina, ZDP Poznań, 

radnych Gminy Mosina (Elżbieta Jarecka, Adam Monikowski), byłego radnego Gm. Mosina 

(Marian Jabłoński) i przedstawicieli Stowarzyszenia Lepsze Daszewice w sprawie 

odwodnienia drogi powiatowej nr 2461P. Tematyką spotkania była problematyka 

odwodnienia dróg w m. Daszewice i brak kanalizacji deszczowej zbierającej wody opadowe z 

drogi powiatowej nr 2461P oraz łączących się z drogą powiatową dróg gminnych i 

wewnętrznych. Na spotkaniu Gmina poinformowała o spotkaniu z Aquanet S.A. w sprawie 
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zadań inwestycyjnych, które zaplanowane jest na 17.06.2021r., na którym będzie omówione 

zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w Daszewicach. Gmina zaproponowała 

organizację spotkania przy udziale przedstawicieli Aquanet, ZDP Poznań i Gminy w temacie 

wspólnej realizacji budowy odwodnienie i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odtworzeniem 

nawierzchni w ul. Leśnej w Daszewicach. 

 

17.06.2021r. odbyło się spotkanie w formie wideokonferencji Gm. Mosina z Aquanet S.A. w 

sprawie realizacji zadań inwestycyjnych prowadzonych przez Aquanet na terenie gm. 

Mosina. Aquanet poinformował, że dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej w 

Daszewicach planowany termin postępowania przetargowego to sierpień 2021r., natomiast 

konieczny czas na wyłonienie wykonawcy to ok. 6 miesięcy. Aquanet planuje wejście na 

roboty budowlano-montażowe wiosną 2022r. Aquanet nie wszczął jeszcze postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

 

3. Ustalenia 

Gmina zaktualizuje kosztorys inwestorski dla etapów budowy kanalizacji deszczowej w m. 

Daszewice zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym, tj. etap 1 - ul. Poznańska 

(droga gminna), etap 2 - ul. Poznańska (droga powiatowa), etap 3 - ul. Leśna (droga 

powiatowa). Aktualizacja kosztorysu ma zawierać odtworzenie nawierzchni. Załącznik 

graficzny został zaprezentowany i omówiony podczas wideokonferencji. Kalkulacje 

kosztorysowe zostaną przekazane do ZDP Poznań i do Powiatu Poznańskiego w celu 

prowadzenia dalszych rozmów o wzajemnej współpracy. 

Aquanet potwierdził duże zainteresowanie mieszkańców Daszewic budową sieci kanalizacji 

sanitarnej w ul. Leśnej. Przedstawiciel Aquanetu będzie rekomendować możliwość wspólnej 

realizacji zadań przez ZDP Poznań i Aquanet S.A. przy udziale finansowym Gminy Mosina dla 

zakresu ZDP Poznań. Decyzja w sprawie przedmiotowego zadania i jego przesunięcia w 

czasie wymaga zgody zarządu. 

ZDP Poznań potwierdziło, iż w roku 2021 nie ma zabezpieczonych środków finansowych w 

budżecie Powiatu na realizację odwodnienia w m. Daszewice. Do września 2021r. Gmina 

Mosina może złożyć wniosek o ujęcie w/w zadania do projektu budżetu Powiatu. Uchwalenie 

budżetu Powiatu na kolejny rok następuje na sesji w grudniu. ZDP Poznań potwierdziło 

konieczność aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dla przedmiotowego zadania w celu 

kontynuowania rozmów co do wspólnego wykonywania zamierzenia. 

Gmina Mosina zaproponowała termin kolejnego spotkania przy udziale Stron oraz 

przedstawicieli Powiatu Poznańskiego na koniec lipca 2021r. Proponowany termin to środa 

21 lipca 2021r. godz. 9:00 w formie wideokonferencji lub w siedzibie Urzędu Miejskiego w 
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Mosinie lub Aquanetu (w zależności od obowiązujących obostrzeń i procedur danych 

jednostek). 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano: 

 

1. Adam Ejchorst - Z-ca Burmistrza Gminy Mosina 

2. Joanna Pawlicka - kierownik Referatu Inwestycji 

3. Aleksandra Wąsiak-Piechota - specjalista ds. koordynacji kontraktu 

4. Marek Bereżecki - Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych 

5. Karina Świejkowska - kierownik Wydziału Inwestycji 

6. Ewa Zaleska-Misiołek - specjalista ds. inwestycji 

     

 

 

 

 


