
        Załącznik do uchwały Nr III/42/11 
                    Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
            z dnia 24 stycznia 2011r. 

 
STANOWISKO  

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO  

dot. PROJEKTU „PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015”  

w zakresie realizacji inwestycji drogowych w województwie wielkopolskim 

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraża dezaprobatę do projektu „PROGRAMU               

BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015”, gdyż zawarte w nim ustalenia odsuwają                        

w czasie realizację najważniejszych dla rozwoju Wielkopolski inwestycji drogowych: dróg               

ekspresowych S-5 oraz S-11 wraz z budową obwodnic w ciągach dróg krajowych Nr 12 i Nr 15.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego stwierdza, że przewidywane niewielkie odcinkowe                 

prace związane z budową dróg S-11 i S-5 nie spowodują istotnej poprawy użytkowania tych /obok             

autostrady A-2/ najważniejszych arterii komunikacyjnych Wielkopolski. Opóźnione dostosowanie                      

dróg S-5 i S-11 do parametrów wymaganych dla kategorii dróg ekspresowych, będzie skutkować            

opóźnieniami w uzyskaniu dogodnych połączeń z innymi województwami oraz z siecią                

międzynarodowych korytarzy transportowych, przez kilka następnych lat utrzymując fatalny obecny                  

stan i negatywnie oddziałując na rozwój gospodarczy całego regionu.  

 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego podkreśla, że drogi S-11 i S-5 oraz drogi krajowe  

Nr 12 i Nr 15 przebiegają poprzez najgęściej zaludnione tereny, często przez centra zabytkowych           

miejscowości. Są to drogi o bardzo dużym natężeniu ruchu pojazdów w tym w większości pojazdów             

ciężkich, co uprawnia mieszkańców Wielkopolski do oczekiwania na ich szybką przebudowę wraz  

z wyprowadzeniem ruchu z miast poprzez budowę drogowych obejść. 

 

Sejmik oczekuje zakończenia budowy wielkopolskiego odcinka drogi S-5 oraz realizacji                  

obwodnic w ciągu drogi S-11 przed końcem 2015 r. 

W szczególności Sejmik Województwa Wielkopolskiego uznaje za konieczne uwzględnienie                  

jako najpilniejszych zadań do 2013 r. realizację następujących inwestycji:  

• S-11 obwodnica zachodnia Poznania (w całości) 

• S-11 obwodnica Ostrowa Wielkopolskiego (II etap), 

• S-5 Poznań – Wrocław odcinek Głuchowo – Wronczyn 

i do 2015 r. S-5 Poznań - Wrocław odcinek Kaczkowo - Głuchowo. 

oraz rozpoczęcie od 2013r. inwestycji: 

• S-11 obwodnica Piły i Ujścia 

• S-11 obwodnica Kępna 

• S-11 obwodnica Jarocina 

• Droga krajowa Nr 12 obwodnica Gostynia i Jaraczewa 

• Droga krajowa Nr 15 obwodnica Wrześni i Koźmina. 

W związku z powyższym Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje o umieszczenie                     

wyżej wymienionych inwestycji w odpowiednich załącznikach do „PROGRAMU BUDOWY DRÓG 

KRAJOWYCH NA LATA 2011-2015”.  

 
 Poznań, 24 stycznia 2011r. 


