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Spółka Aquanet rozpoczęła 
realizację ogromnego, składa-
jącego się z 12 zadań inwesty-
cyjnych, projektu pod nazwą 
Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej dla ochrony 
zasobów wodnych w Pozna-
niu i okolicach – etap I. Jakie 
główne cele przyświecają jego 
realizacji?
Zasadniczym celem planowanej inwe-

stycji jest uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej na terenie miasta Po-

znania i okolic. Realizacja projektu wią-

zać się będzie z poprawą funkcjonowania 

systemu kanalizacji sanitarnej, co niewąt-

pliwie ograniczy niekontrolowane zrzuty 

ścieków do odbiorników oraz umożliwi 

podłączenie do sieci budynków miesz-

kalnych. Nasz projekt przyniesie także 

poprawę warunków życia i  zdrowia 

mieszkańców dzięki modernizacji Stacji 

Uzdatniania Wody w Mosinie, która sta-

nowi istotne źródło zaopatrzenia w wodę 

dla 60% mieszkańców aglomeracji po-

znańskiej. Idąc dalej, projekt tworzy pod-

stawy do pobudzenia wzrostu gospodar-

czego poprzez umożliwienie rozwoju sieci 

kanalizacyjnej, a co się z tym wiąże, do 

poprawy konkurencyjności gospodarczej 

regionu dzięki zapewnieniu warunków 

do powstania nowych podmiotów gospo-

darczych. Podsumowując, to 12 bardzo 

istotnych dla rozwoju Poznania i okolic 

zadań – by nie powiedzieć – kluczowych.

Aby móc w pełni ocenić skalę 
zmian w 2015 r., kiedy projekt 
powinien zostać ukończony, 
należy wiedzieć, jak był punkt 
wyjścia. Proszę zatem opisać 

stan obecny infrastruktury 
wodno-ściekowej zarządzanej 
eksploatowanej przez Aquanet 
SA, a także podać liczbę klien-
tów spółki, uśredniony wskaź-
nik skanalizowania gmin, dłu-
gość sieci wodociągowej i liczbę 
stacji uzdatniania wody.
Woda pitna dla mieszkańców terenu 

objętego przedsięwzięciem jest produ-

kowana w 21 stacjach uzdatniania wody. 

Trzy wiodące to SUW Mosina, SUW Wi-

śniowa i SUW Gruszczyn. Największy 

udział procentowy w ilości wody wtło-

czonej do sieci wodociągowej na prze-

strzeni lat 2003–2007 ma Stacja Uzdat-

niania Wody w Mosinie – ok. 47%. Stacja 

w Poznaniu wtłacza ok. 40% ogólnej ilości 

wody. Na trzecim miejscu jest Gruszczyn 

z liczbą 10%. Pozostałe stacje uzdatnia-

nia wody mają niewielki udział w ilości 

wody tłoczonej, szacowany na poziomie 

poniżej 1%. We wszystkich eksploatowa-

nych stacjach technologia uzdatniania 

wody bazuje na napowietrzaniu, fi ltracji 

i dezynfekcji. Dodatkowo w Gruszczynie 

stosowany jest drugi poziom fi ltracji na 

fi ltrach węglowych. Długość sieci wodo-

ciągowej wynosi 2000 km. Jeśli chodzi 

o kanalizację na terenie objętym przed-

sięwzięciem, system gospodarki ściekowej 

obejmuje sieć kanalizacji ogólnospławnej, 

kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji 

deszczowej wraz ze współpracującymi 

obiektami sieciowymi. Kanalizacja ogól-

nospławna występuje jedynie w aglome-

racji poznańskiej w samym śródmieściu 

oraz w centralnej części miasta Swarzędz. 

W pozostałych aglomeracjach wchodzą-

cych w skład obszaru objętego inwestycją 

nie ma kanalizacji ogólnospławnej, ist-

nieje natomiast kanalizacja rozdzielcza, 

tzn. kanalizacja sanitarna i deszczowa 

osobno. Łączna długość sieci kanaliza-

cyjnej eksploatowanej na terenie objętym 

przedsięwzięciem jest równa ok. 1330 km. 

Długości sieci kanalizacyjnych wraz ze 

stopniem skanalizowania wynoszą od-

powiednio: dla aglomeracji poznańskiej 

1063 km, stopień skanalizowania 85%, 

dla aglomeracji mosińsko-puszczykow-

skiej 223 km, stopień skanalizowania 

58%, a dla aglomeracji kórnickiej 45 km, 

stopień skanalizowania 35%.

Wartość całego przedsięwzięcia 
Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej… szacowana 
jest na prawie 0,7 mld zł. Około 
50% tych zobowiązań może zo-
stać sfi nansowane ze środków 
Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infra-
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struktura i Środowisko 2007–
2013. W tym celu Aquanet SA 
zaplanował złożyć dwa wnioski 
o dofinansowanie z UE. Jakie 
zadania inwestycyjne i o jakiej 
wartości znalazły się w poszcze-
gólnych wnioskach?
Wniosek nr 1 jest w  końcowej fazie 

oceny merytorycznej i obejmuje przede 

wszystkim takie zadania, jak: moderni-

zacja SUW Mosina, budowa kanalizacji 

sanitarnej w Krosinku, Borówcu, Szcze-

pankowie, w ul. Starołęckiej i Głuszynie, 

budowę kolektora Wirskiego i kanałów 

zlewni w  Luboniu, budowę przepom-

powni „Hetmańska” z  rurociągami 

tłocznymi w Poznaniu, budowę kolek-

tora prawobrzeżnego, dezintegrację osadu 

w COŚ Koziegłowy oraz wymianę uzbro-

jenia w ul. Winogrady. W odniesieniu do 

drugiego etapu przedsięwzięcia, zakres 

planowany we wniosku o dofi nansowa-

nie uzależniony jest od zaawansowania 

administracyjnego zadań planowanych 

w tym etapie zgodnie z kryteriami doboru 

wniosku, a także od terminów i budżetu 

ogłaszanych rund aplikacyjnych. 

Biorąc pod uwagę fakt, że proces 
weryfi kacji wniosków jest zło-
żony i długotrwały, a procedury 
wnioskowania podlegają ciągłym 
modyfi kacjom, można stwierdzić, 
że dużym sukcesem jest pozy-
tywna weryfi kacja wniosku nr 
1 na dwóch pierwszych etapach 
procedowania. Jak długo przy-
gotowywali się Państwo do uru-
chomienia procedury aplikacyjnej 
o refundację kosztów inwestycji 
ze środków unijnych? Jak trudne 
było to zadanie? Kiedy można się 
spodziewać ostatecznej decyzji 
komisji konkursowej w tej spra-
wie? Czy wniosek nr 2 jest rów-
nież w trakcie weryfi kacji?  
Prace przygotowawcze rozpoczęły się 

w 2005 r. Zadanie utrudniały podlega-

jące ciągłym zmianom zawiłe reguły 

Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i  Środowisko 2007–2013, wymagany 

i udokumentowany poziom zaawanso-

wania zadań, konieczność podjęcia ry-

zyka ponoszenia kosztów przed decyzją 

o dofinansowaniu, dostosowywanie 

potrzeb inwestycyjnych do możliwości 

fi nansowania oraz uwzględnienie ryzyka 

inwestowania w licznych konfi guracjach 

technicznych i ekonomicznych. Pierwszy 

poziom trudności to aplikowanie, kolejny 

to realizacja spełniająca wszystkie wa-

runki uzyskania środków fi nansowych. 

Podpisanie umowy fi nansowania przed-

sięwzięcia zgłoszonego we wniosku nr 1 

przewidujemy na początku 2010 r.

Które z zadań inwestycyjnych 
mają kluczowe znaczenie dla ca-
łości projektu? Czy zechciałby je 
Pan pokrótce scharakteryzować?
Najważniejsze to bez wątpienia moder-

nizacja Stacji Uzdatniania Wody Mosina 

oraz budowa kolektora prawobrzeżnego II.

Ważne miejsce w całym projek-
cie zajmuje modernizacja infra-
struktury w Poznaniu. Jakie 
obiekty powstaną?
Kolektor prawobrzeżny, kanalizacja 

na Winogradach oraz przepompownia 

„Hetmańska”. Realizacja tych zadań 

oznacza pracę bezpośrednio na orga-

nizmie miasta, wejdziemy z robotami 

w  ulice i  osiedla, gdzie każdego dnia 

przewijają się tysiące ludzi. Choćby z tego 

względu nie są to łatwe zadania. Z dru-

giej strony, inżynierskie spojrzenie na 

ten projekt jest oczywiste: jeśli nie teraz, 

to kiedy?

Jednym z największych zadań 
jest budowa kolektora prawo-
brzeżnego II i kolektora desz-
czowego, umożliwiająca rozwój 
prawobrzeżnej części Poznania 
oraz Swarzędza. Jak duży będzie 
to kolektor? Przy użyciu jakich 
technologii będzie budowany, z ja-
kich rur? W jaki sposób wpłynie 
na rozwój prawobrzeżnej części 
miasta?
Nowy kolektor będzie zbierać ścieki 

z 53% powierzchni miasta Poznania. Gdy 

budowano pierwszy kolektor sanitarny, 

na prawym brzegu Poznania mieszkało 

ok. 40 tysięcy ludzi. Obecnie mieszka 

ich 127 tysięcy! Istniejący kolektor jest 

przeciążony i nie może przyjąć więcej 

ścieków, stąd brak nowych inwestycji po 

tej stronie miasta. Inwestycja ta przy-

niesie Poznaniowi same korzyści. Dzięki 

Kluczowe zna-
czenie dla 
projektu ma 
modernizacja 

Stacji Uzdatniania 
Wody Mosina oraz 
budowa kolektora 
prawobrzeżnego II

Podobna realizacja kolektora o średnicy 2,4 m w ul. Północ-

nej w Poznaniu metodą bezwykopową. Komora z zamon-

towanym urządzeniem do mikrotunelingu, fot. archiwum 

Aquanet SA 

Podobna realizacja kolektora o średnicy 2,4 m w ul. Północnej, fot. archiwum Aquanet SA 

©Fotolia

Wywiad branżowy Wodociągi



Listopad – Grudzień 2009    Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne 33

Wodociągi Wywiad branżowy

niemu dokonywać się będzie rozbudowa 

sieci kanalizacyjnej w Szczepankowie, 

Swarzędzu, rejonie Starołęki i tzw. Ła-

ciny, a w przyszłości również w Klesz-

czewie, Babkach, Wiórku i Czapurach. 

Tym samym, dzięki nowym inwestycjom 

powstanie więcej mieszkań oraz zwięk-

szy się rynek pracy. Spodziewam się, że 

doprowadzi to do wzrostu wartości ryn-

kowej gruntów i nieruchomości w tym 

rejonie.

Jeśli chodzi o  technologię, to już 

w 2007 r. rozważano różne warianty tech-

niczno-ekonomiczne dotyczące materiału 

wykonania kolektora. Analizy wykazały, 

że najkorzystniejszym materiałem do bu-

dowy kolektora są rury z żywic poliestro-

wych wzmacniane włóknem szklanym.

Jakie jest znaczenie ekologiczne 
całego projektu, na czym będzie 
polegać ochrona zasobów wod-
nych w Poznaniu i jego okolicach? 

Projekt dotyczy inwestycji służą-

cych ochronie środowiska oraz zdro-

wia ludzkiego. Łączne, skumulowane 

oddziaływanie na środowisko projektu 

należy ocenić jako pozytywne, znaczące 

i  trwałe. W  szczególności dążymy do 

wyeliminowania nieuporządkowanej 

gospodarki ściekowej, która obecnie po-

woduje odprowadzanie części strumienia 

ścieków nieoczyszczonych do środowiska 

poprzez nieszczelne szamba oraz zrzuty 

ścieków do rowów melioracyjnych lub 

na pola. Działalność taka nie pozostaje 

bez wpływu na stan wód powierzchnio-

wych, podziemnych oraz gleby. Budowa 

kanalizacji pozwoli uporządkować go-

spodarkę ściekami bytowymi na tere-

nach przeznaczonych do skanalizowania. 

Ścieki zebrane zostaną od mieszkańców 

szczelnymi systemami kanalizacyjnymi 

i przekazane do właściwej oczyszczalni. 

Ważne jest też, że realizacji tego projektu 

towarzyszyć będą zakrojone na szeroką 

skalę działania promocyjne. Liczymy więc 

z jednej strony na edukację mieszkańców, 

a z drugiej na wzrost poziomu akceptacji 

dla inwestycji, które w znaczący sposób 

wpływają na podniesienie jakości życia.

Dziękuję za rozmowę.

R E K L A M A

1. Kontener sterowniczy

2. Przewód odprowadzający 

płuczkę

3. Rama wpychająca

4. Szyb wejściowy

5. Przewód zasilający

6. Pompa płuczkowa/szlamowa

7. Uszczelnienie wejścia

8. Wiązka lasera

9. Uszczelnienie wyjścia

10. Szyb wyjściowy

11. Zbiornik osadowy

12. Pompa podająca

13. Rury wprowadzane

14. Poziom wody gruntowej

15. Widok z góry szybu wejściowego

16. Laser

17. Wprowadzenie rury

Schemat działania metody bezwykopowego układania rur 

KOPRAS Sp. z o.o., Szklarnia 7, 64-510 Wronki
tel.: +48 67 254 11 96, fax: +48 67 254 11 26, kom. +48 502 520 005
e-mail: marketing@kopras.pl www.kopras.pl

Produkujemy:
> obudowy typu boks - do g∏. 3,9 m

> obudowy słupowe do wykopów liniowych - do gł. 7,4 m

> obudowy słupowe do wykopów punktowych - do gł. 8,5 m

> obudowy punktowe (lekkie do awarii wodociàgowych) 
 - do gł. 3,0 m

> agregaty pró˝niowe do odwadniania wykopów

Nasze oddzia∏y: 
BIA¸YSTOK • BYTOM • KOÂCIERZYNA • KOBY¸KA k/W-wy • ¸A¡CUT • PABIANICE


