
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI

URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH

I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

BĘDĄCYCH W POSIADANIU AQUANET SA

na lata 2016 – 2020  
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 Priorytet dla inwestycji realizujących wymagania
polskie i unijne, w tym KPOŚK (m.in. realizacja
podłączeń do sieci kanalizacyjnych) – w tym
przygotowanie pod nową perspektywę finansową
UE

 Realizacja sieci wod. – kan. na tzw. „białych

plamach”

Założenia przy tworzeniu WPRiM 2016-2020
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ca 1,1 mld PLN

Źródła nakładów

[tys. zł]

lata



lata

tys. zł

zad. rozwojowo - modernizacyjne

Wartość nakładów po stronie Aquanet

(z dotacją FS) w podziale na przedsięwzięcia

zad. racjonalizujące zużycie wody i odprowadzenie ścieków

inne
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lata

tys. zł

środki własne Aquanet SA

Źródła finansowania(po stronie Aquanet) 

kredyty i pożyczki
6



Podział nakładów inwestycyjnych 

na terenie gm. Mosina
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81 mln zł

ZADANIA NAKŁADY

Zadania własne 80 521 000 zł 

Pula 191 000 zł

FS 0 zł

Budżet Gminy 0 zł

Białe plamy 0 zł



I.  Zadania własne wspólne

80 521 000 zł
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Sieci wodociągowe
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13 440 000 zł



Wymiana sieci wodociągowej w  ul. Powstańców Wlkp.,

Orzeszkowej i 25 Stycznia

nr zad. 3-03-04-011-1    - koszt  zad. 950 000 zł
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DN 100 mm – dł. ca 290 m

DN 150 mm – dł. ca 545 m

2017 - dok. projektowa

2018 - realizacja



Budowa sieci wodociągowej w Szosie Poznańskiej

nr zad. 3-03-04-012-1      koszt  zad. 300 000 zł
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DN 150 mm – dł. ca 373 m

koordynacja z budową drogi



Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Konopnickiej i Orzeszkowej

nr zad. 3-03-11-094-1        koszt  zad. 1 000 000 zł
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Proj. opracowała Gmina

2015 – 2016 - realizacja



Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Pogodnej 

w Dymaczewie Nowym

nr zad. 3-03-11-099-1         koszt  zad. 1 530 000 zł
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DN 100 mm – dł. ca 345 m

DN 150 mm – dł. ca 2220 m

2018 - 2019 - dok. projektowa

2019 - 2020 - realizacja



Budowa sieci wodociągowej w Wodnej i bocznej

nr zad. 3-03-11-115-1       koszt  zad. 1 410 000 zł
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DN 100 mm – dł. ca 185m

DN 150 mm – dł. ca 2245 m

2018 - 2019 - dok. projektowa

2019 - 2020 - realizacja
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DN 150 mm – dł. ca 1500 m

2017 - dok. projektowa

2018 - realizacja

Budowa sieci wodociągowej w Babkach i Daszewicach

nr zad. 3-03-12-054-1     koszt  zad. 1 440 000 zł
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DN 200 mm – dł. ca 3 700 m

DN 200 mm – dl. ca 460 m

2018 - dok. projektowa

2019 - realizacja

Budowa sieci wodociągowej w Borkowicach

nr zad. 3-03-12-056-1     koszt  zad. 3 164 000m zł

Wymiana wodoc. z 
fi 100 na fi 200 o dł. 
ca 460 m

Projektowany wodoc. fi 
200 mm o dł ca 3700 m
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DN 100 mm – dł. ca 200 m

32 przyłącza wodoc.

2014 - 2015  dok. projektowa

2016 - realizacja

2016 – udział AQUANET w modernizacji drogi

Wymiana sieci wodociągowej i przyłączy 

w ul. Sowinieckiej i Żeromskiego

nr zad. 3-03-13-018-0     koszt  zad. 2 763 000 zł

Wymiana 

sieci wodoc. 

i przyłączy
Wymiana 

przył. wodoc.
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DN 100 mm – dl. ca 320 m

2018 - dok. projektowa

2019 - realizacja

Budowa sieci wodociągowej w rej. ul. Krótkiej w Nowinkach

nr zad. 3-03-14-116-1    koszt  zad. 143 000 zł
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DN 150 mm – dl. ca 768m

2018 - 2019 dok. projektowa

2019 - 2020 realizacja

Budowa sieci wodociągowej do Głuszyny II etap

nr zad. 3-03-15-163-1      koszt  zad. 550 000 zł
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DN 100 mm – dl. ca 255m

2018 dok. projektowa

2019 realizacja

Budowa sieci wodociągowej w ul. Krętej Czapury

nr zad. 3-03-15-164-1     koszt zad. 190 000 zł
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DN 150 mm – dl. ca 122 m

(wymiana dwóch wodoc. 

na jeden)

2019 - dok. projektowa

2020 - realizacja

Budowa sieci wodociągowej w Baranowie

nr zad. 3-03-14-167-1    koszt zad. 100 000 zł



Sieci kanalizacji sanitarnej
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66 981 000 zł
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DN 200 mm – dl. ca 100 m

2014 - 2015 dok. projektowa

2016 realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowie

nr zad. 5-03-13-111-1   koszt  zad. 113 000 zł
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DN    200 mm – dl. ca 1155 m

r.t. DN 90 mm – dł. ca  409 m

przełożenie istn. wodoc. i bud. 

wodoc. 

DN 150 mm o dł ca 720 m z przył. 

do przepompowni

2015 dok. projektowa

2016 – 2018 realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Baranowo

nr zad. 5-03-13-130-1    koszt  zad. 3 244 000 zł
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DN 200 mm – dł. ca 7331 m

r.t. DN 75 mm – dł. ca. 117 mm i 

DN 110 – dł. ca 711 m

2016 - 2017 dok. projektowa

2019 – 2020 realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej dla części wsi Sowinki

nr zad. 5-03-13-131-1   koszt  zad. 5 787 000 zł
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Budowa kanalizacji sanitarnej w Żabinku

nr zad. 5-03-13-137-1   koszt  zad. 7 176 000 zł

DN 200 mm – dł. ca 2310 m

DN 300 mm – dł. ca   405 m

r.t. DN 75 mm – dł. ca. 1529 mm

i DN 200 – dł. ca 1997 m

2014 - 2017 dok. projektowa

2017 – 2018 realizacja
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DN 200 – 300 mm – dł. ca 5280 m

r.t. DN75 – 200 mm – dł. ca. 1150

2017 - 2018 dok. projektowa

2019 – 2020 realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Krosno 

nr zad. 5-03-13-138-1    koszt   zad. 7 720 000 zł
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DN 200 – 300 mm – dł. ca 19 960 m

r.t. DN 50 – 300 mm – dł. ca. 4690

2014 - 2016 dok. projektowa

2017 - 2021 realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie wsi Czapury, Babki i Wiórek            

nr zad. 5-03-13-140-1     koszt  zad. 34 991 000 zł
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DN 200 – 200 mm – dł. ca 1000 m

2017 - 2018 dok. projektowa

2020 - realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Krajkowo

nr zad. 5-03-13-142-1     koszt  zad. 1 580 000 zł
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DN 200 – 200 mm – dł. ca 2258 m

2017 - 2018 dok. projektowa

2019 - 2020 - realizacja

Budowa kanalizacji sanitarnej w części wsi Baranówko

nr zad. 5-03-13-144-1    koszt  zad. 3 520 000 zł
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DN 400 mm        – dł. ca    275 m

DN 250 mm        – dł. ca      13 m

DN 200 mm        – dł ca. 4 494 m

r. t. DN 280 mm – dł. ca. 3 549 m

DN   90 mm        – dł. ca.   593 m

2016 - 2017 dok.  projektowa

Budowa kanalizacji sanitarnej Rogalinie

nr zad. 5-03-13-183-1   koszt  zad. 850 000 zł
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DN 250 mm – dł. ca   2140

2015 - 2016 realizacia

Gmina inwestorem zastępczym

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Orzeszkowej i Konopnickiej

nr zad. 5-03-15-166-1   koszt  zad. 2 000 000 zł
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II.  Zadania własne rozwojowe – pula

9 082 000 zł
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DN 150 mm – dł. ca   340 m

2016 – dokumentacja projektowa

2017 - realizacja

Budowa sieci wodociągowej w ul. Piaskowej w Krośnie

nr zad. 5-03-11-067-1    koszt  zad. 191 000 zł



35

Nowa perspektywa dofinansowania  2014 - 2020

 kanalizacja Czapur, Wiórek i Babek    - 34 991 tys. zł

 kanalizacja Rogalina                             - 850 tys. zł

Zadania wspierające KPOŚK – po 2015 

35 841 tys. zł



Zadania w strefie ochrony pośredniej 

ujęcia wody Mosina - Krajkowo

 kanalizacja sanitarna w Żabinku - 7 176 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla części wsi Sowinki - 5 789 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla części wsi Krosno - 7 720 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla części wsi Baranówko - 3 520 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla części wsi Krajkowo - 1 580 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla części wsi Baranowo - 3 244 tys. zł

 kanalizacja sanitarna dla działek w Baranowie - 113 tys. zł

 kanalizacja sanitarna w ul. Konopnickiej i Orzeszkowej 

w Mosinie                                                                                - 2 000 tys. zł
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31 142 tys. zł
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 WPRiM na lata 2016-2020 stanowi kontynuację

strategii inwestycyjnej zawartej w WPRiM na lata

2015-2019

 Spółka planuje ubiegać się o środki z UE w nowej

perspektywie 2014-2020

Podsumowanie



Dziękuję
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