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Lp. 
NAZWA ZADANIA 

INWESTYCYJNEGO 
ZAKRES RZECZOWY 

1 
Mosina - sieć wodociągowa w 
rejonie ul. Konopnickiej i 
Orzeszkowej 

budowa sieci wodociągowej DN 150 mm o dł. ok 2650 m 
2015-2016 - realizacja 
Gmina inwestorem zastępczym 

2 
Mosina - sieć wodociągowa w 
Borkowicach 

Zakres zadania: budowa wodociągu DN 200 mm, dł. 3700 m  oraz wymiana wodoc. z DN100 mm na 
wodociąg DN 200 mm, dł. ok. 460 m oraz przył. wodoc. DN 32 mm - dł. 43 m  
I etap: 2015-2016 - dokumentacja projektowa 2016 - realizacja 
II etap: 2018 - dokumentacja projektowa, 2019 - realizacja 

3 
Mosina -  sieć wodociągowa w 
ul. Sowinieckiej i Żeromskiego  

Zakres zadania: wymiana wodociągu w ul. Sowinieckiej na odcinku od ul. Czereśniowej DN 100 mm  dł. 
110 m oraz  w ul. Żeromskiego na odc. od ul. Sowinieckiej do wys. posesji nr 26 w ul. Żeromskiego DN 
100 mm,  dł. 200 mm oraz dwóch zasuw DN 100 Sowiniecka/Czereśniowa i Żeromskiego/Sowiniecka, 
oraz 36 przyłączy wodociągowych w ul. Sowinieckiej oraz 2 zasuwy DN 100 ul. Farbiarska/ Sowiniecka i 
DN 150 Gałczyńskiego/Sowiniecka. 
Udział AQUANET w modernizacji drogi - 2 mln zł. 
2014-2015 - dokumentacja projektowa, 2016 – realizacja 2016 - udział AQUANET w modernizacji drogi 

4 
Mosina -  kanalizacja sanitarna 
w Baranowie 

Zakres zadania: Budowa kanału sanitarnego DN 200 mmz rur kam. - dł. ok. 100 m  
2014-2015 - dokumentacja projektowa, 2016 - realizacja  

5 

Mosina - kanalizacja sanitarna 
w części wsi Baranowo, 
przełożenie wodociągu DN 100 
mm 

Zakres zadania: przebudowa sieci wodoc. DN 100 mm z rur PVC o dł. 250 m na sieć DN 150 mm z rur PE 
o dł 250 m budowa sieci wodoc. DN 150 mm z rur PE o dł. 720 m wraz z przyłączem wodoc. 63 mm 
zakończonym studz. wodom. do przepompowni budowa kanałów sanitarnych  DN 200 mm - dł. ok.1155 m, 
r. tłocznego DN 90 mm ok. 409 m  wraz z przyłączami do  granic posesji przepompownia ścieków 1 szt. o 
wydajności docelowej 5,03 dm3/s, zakup działki pod przepompownię 
2014 – koncepcja 2015 - dokumentacja projektowa 2016-2018 realizacja 

6 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
dla części wsi Sowinki 

Zakres zadania: budowa kanałów sanitarnych DN 200 mm - dł. ok. 6331 m,  rurociągów tłocznych DN75 
mm - dł. ok. 117 m , DN 110 mm - dł. ok. 711 m,  oraz 2 przepompowni, zakup działek pod 
przepompownię 
2014-2015 - dokumentacja projektowa, 2016-2017 - realizacja etapu I, 2019-2020 - realizacja etapu II 

7 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
w rej. ul. Orzeszkowej i 
Konopnickiej 

budowa kanałów sanitarnych DN 250 mm - dł. 2140 
2015-2016 - realizacja 
 Gmina inwestorem zastępczym 



8 
Mosina - magistrala 
wodociągowa w Czapurach 

wyposażenie komory technologicznej w reduktor ciśnienia, filtr, by-pass technologiczny oraz armaturę 
zaporową , wymiana rury żeliwnej DN 1200 mm na rurę stalową 3LPE z wewnętrzną wykładziną 
cementową o dł. ca 320mb , budowa odcinka sieci wodociągowej DN 200 mm o dł. ca 5 m  
2016 - realizacja  

9 

Aglomeracja Mosina – 
Puszczykowo: budowa 
kanalizacji sanitarnej z 
przyłączami w miejscowości 
Krosinko 

Budowa kanalizacji na terenie gminy Mosina w miejscowości Krosinko  
Zakres rzeczowy:  k.s. fi 20-30 cm dł. 7 400 m,  r. tł. fi 180 mm dł. 1 510 m, przepompownie 3 szt. 1 punkt 
podnoszenia ścieków, przykanaliki 2 000 m 
Środki własne - 50% Dofinansowanie z FS - 50%, 2012-2015 - realizacja zakończona 

10 

Aglomeracja Kórnik - budowa 
kanalizacji sanitarnej wraz z 
przyłączami w miejscowości 
Daszewice Gmina Mosina. 

Zakres rzeczowy: kanał DN 500 mm dł. 19,5 m, kanał DN 400 mm dł. 1611 m, kanał DN 250 mm dł. 
1539,5 m, kanał DN 200 mm dł. 281,5 m, kanał DN 160 mm dł. 20 m, 5 przepompownie ścieków, zakup 
działek, ruroc. tł. DN 225 mm dł. 651,5 m, ruroc. tł. DN 160 mm dł. 729,5 m, ruroc. tł. DN 90 mm dł. 367 m 
Środki własne - 50%, Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%, 2014-2015 - realizacja 

11 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
w rejonie Świerkowej i 
Sosnowej w Rogalinku 

budowa kanału sanitarnego fi 200 mm o dł. 547,8 mb oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej do 19 posesji - 
125,6 m 
realizacja zakończona 

12 

Mosina - sieć wodociągowa w 
ul. Czereśniowej i ul. bocznej 
od Czereśniowej w 
Dymaczewie Starym 

budowa nowych odcinków sieci wodociągowej: 
DN 150 mm r. PE o dł. ok. 250 m w ul. Czereśniowej  
DN 100 mm r. PE o dł. ok. 120 m w ul. bocznej od Czereśniowej 
2015 - realizacja zakończona 

13 
Mosina - sieć wodociągowa w 
ul. Platanowej i Gajowej 

Zakres zadania: Budowa sieci wodociągowej w ul. Platanowej  i Gajowej DN 150 mm, dł. ok. 686 m 
2015 - realizacja zakończona 

14 
Mosina - sieć wodociągowa w 
ul. Jesienna, Wiosenna, 
Żwirowa w Krośnie 

Zakres zadania: budowa odcinków sieci wodociągowej  DN 125 mm o dł 920 m w rejonie ulic: Jesiennej, 
Wiosennej i Żwirowej  w Krośnie,  
2015 - realizacja 

15 
Mosina - sieć wodociągowa w 
rej. ul. Żeromskiego - 
Nałkowskiej 

Zakres zadania: wodociąg DN 180 mm r. o dł. 569 m 
 
2015 - realizacja zakończona 

16 
Mosina - sieć wodociągowa w 
ul. Bukowej 

wodociąg o średnicy DN 100 mm z rur PE o długości  325 m. 
2015 - realizacja zakończona 



17 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
w rej. ul. Żeromskiego - 
Nałkowskiej 

Zakres zadania: kanał sanitarny DN 200 mm o dł. 849 m 
2015 - realizacja zakończona 

18 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
w Żabinku 

Zakres zadania: budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 mm - dł. ok. 2310 m , DN 300 mm - dł. ok. 405 m,   
r. tłocznego DN 75 mm o dł. ok. 1529 m, DN 200 mm o dł. ok. 1997 m oraz 4 przepompownie, budowa 
przyłączy kan. san. DN 160 mm, zakup działki pod przepompownię 
2014-2017 - dokumentacja projektowa, 2017-2018 - realizacja 

19 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
dla terenów części wsi Krosno 

Zakres zadania: budowa kanalizacji sanitarnej DN 200 - 300 mm o dł. ok. 5 280 m rurociągu tłocznego DN 
75 - 200 mm o dł. ca 1150  m, i 2 przepompowni, zakup działek pod przepompownię 
2015 – koncepcja, 2017-2018 - dokumentacja projektowa, 2019-2020 - realizacja 

20 
Mosina - na terenie wsi: 
Czapury, Wiórek, Babki i ul. 
Starołęckiej w Poznaniu 

Zakres zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej DN 315 - 200 - dł. ok. 19 960 m, r. tłoczny DN 300- 50 mm - 
dł. ok. 4 690 m, 14 przepompowni, zakup działek pod przepompownię 
2014-2016 - dokumentacja projektowa, 2017-2021 - realizacja 

21 
Mosina - kanalizacja sanitarna 
w Rogalinie 

Zakres zadania: Budowa kanału sanitarnego DN 400 mm - dł. 275 m, kanału sanitarnego DN 250 mm - dł. 
13 m, kanału sanitarnego DN 200 mm - dł.  ok. 4 494 m, r. tłoczny DN 280 mm - dł. 3549m, r. tłoczny DN 
90 mm - dł. 593 m oraz 2 przepompownie ścieków   
2016-2017 - dokumentacja projektowa 

22 
Mosina - sieć wodociągowa w 
ul. Piaskowej w Krośnie 

Zakres zadania: budowa sieci wodociągowej DN 100 mm o dł. ok. 370 m w rejonie ul. Piaskowej i Tylniej 
2016 - dokumentacja projektowa, 2017 - realizacja 

23 
Aglomeracja Mosina-
Puszczykowo: Modernizacja 
oczyszczalni ścieków w Mosinie 

Zakres rzeczowy: 
- zwiększenie przepustowości na przepływ Qdśr = 6 000 m3/d, 
- demontaż starych urządzeń i obiektów 
- modernizacja i budowa części mechanicznej 
- modernizacja i budowa części biologicznej wraz z oczyszczaniem ścieków na drodze chemicznej 
- modernizacja i budowa ciągu technologicznego gospodarki osadowej 
- budowa zlewni ścieków dowożonych 
- budowa i modernizacja obiektów zaplecza 
Środki własne - 50% 
Spodziewane dofinansowanie z FS - 50%  
Na lata 2013-2015 planowana realizacja. 

 


