
NOTATKA Z ZEBRANIA W ŻABINKU 

 

Dnia 23.11.2016 r obyło się zebranie w Żabinku w temacie budowy kanalizacji. 

Na prośbę pani sołtys Agnieszki Gorzyńskiej na zebranie przybyli reprezentanci Aquanetu. 

– p. Anna Graczyk – Kierownik Biura Rozwoju Majątku 

– p. Barbara Bartkowiak – Starszy Specjalista ds. Dokumentacji Inwestycyjnej 

– p. Zuzanna Kaczmarek – Specjalista ds. Systemów wod-kan.   

– p. Paulina Wilińska – Specjalista ds. systemów wod-kan.   

– p. Maciej Cisielski ( reprezentacja GMINY MOSINA) 

 
Omawiane zostały tematy : 

 

– „Warunki techniczne zakładały skierowanie ścieków sanitarnych do istniejącego kanału sanitarnego 

w Sowinkach, poprzez przepompownię w Baranówku a docelowo do systemu kanalizacyjnego w 

Mosinie. W wyniku wykonanych bilansów ścieków przez biuro projektowe okazało się, że 

przepustowość istniejącej przepompowni w Baranówku jest niewystarczająca i nie może przejąć 

ścieków sanitarnych.” 

– „ Z uwagi na powyższy problem konieczne było zakończenie realizowanej dokumentacji 

projektowej dla wsi Żabinko i przeanalizowaniu nowego, systemu przetransportowania ścieków 

sanitarnych z Żabinka do Mosiny.” 

– „ W celu wyboru optymalnego rozwiązania odprowadzania ścieków ze zlewni przepompowni 

planowanej we wsi Żabinko do systemu kanalizacyjnego na terenie miasta Mosina Spółka Aquanet 

zleciła do Biura Projektowego wykonanie dokumentacji przedstawiającej analizę wariantów 

możliwych tras uwzględniając uwarunkowania techniczne, terenowo prawne, proceduralne i 

ekonomiczne.” 

 

Rozpatrywane warianty: 

 

– budowa rurociągu tłocznego wzdłuż drogi powiatowej nr 2463P relacji Żabinko- Krosno 

od planowanej przepompowni ścieków na terenie Żabinka z włączeniem do istniejącej sieci DN500mm 

zlokalizowanej w ulicy Śremska/ Leśmiana w Mosinie. 

– Budowa rurociągu tłocznego od planowanej przepompowni ścieków na terenie Żabinka ( poprzez 

Sowinki ) do Mosiny z włączeniem do istniejącego kanału sanitarnego DN300mm w ulicy Leśmiana 

w Mosinie.” 

  

          Planowane terminy realizacji 

 

– realizacja dokumentacji ( koncepcja – analiza wariantów tras ) koniec roku 2017 

– realizacja dokumentacji projektowej – lata 2018-2019 

– roboty budowlano – montażowe – lata 2020-2021 

 

 Mieszkańcy przedstawili swoje niezadowolenie z terminów realizacji. 

Wieś Żabinko została pozbawiona możliwości rozwoju oraz rozbudowy. Aquanet nie 

wydaje pozwoleń przyłącza wody oraz nie pozwala na szczelne zbiorniki szamb. 

W oczach wielu mieszkańców jest to „ karygodne” i nie zgodne z prawem. 

Wieś objęta jest strefą ochronną ujęcia wody co doprowadza do całkowitego ograniczenia 

i rozwoju.   

 W rozmowie z przedstawicielami został poruszony temat jak pomóc mieszkańcom, 

którzy np. chcą wybudować dom jednorodzinny. Nie pozostaje nam nic innego jak tylko 

pisać wnioski do Spółki Aquanet do skutku.   

Mieszkańców czeka trudna walka, ale może wspólnymi siłami Aquanet w końcu „okaże 

się ludzki”   

 
  


