
AB.671.2.2016 

Uchwała Nr  94.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 12 lutego 2016r.  

w sprawie:     

wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej 

przez Pana Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 

Warszawa o wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi 

ekspresowej nr S11- odcinek I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2031. 

  

Na podstawie art. 11b ust.1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 2015 poz. 2031) 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

Zaopiniować pozytywnie  wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 

w Opolu reprezentowanej przez Pana Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. 

ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w 

ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, 

województwa wielkopolskiego  

z następującymi uwagami; 

- przedłożony projekt  nie dokonuje analizy co do konieczności przebudowy naprawy bądź 

odbudowy dróg zniszczonych podczas realizacji inwestycji wskutek transportu 

materiałów budowlanych. 

- przedłożony projekt w rozwiązaniach nie analizuje oraz nie uwzględnia elementów 

bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego po zrealizowaniu I odcinka obwodnicy 

Kępna   

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu /-/ Witold Jankowski  

Członek Zarządu Powiatu  /-/ Grażyna Jany    

Członek Zarządu Powiatu  /-/ Krystyna Możdżanowska  

Członek Zarządu Powiatu  /-/ Michał Błażejewski   

Członek Zarządu Powiatu  /-/ Zenon Kasprzak                  

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 94.V.2015 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 12 lutego 2016r.  

w sprawie:     

wniosku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu reprezentowanej przez 

Pana Wojciecha Dryś reprezentującego firmę Budimex S.A. ul. Stawki 40 01-040 Warszawa o 

wydanie opinii dla zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek 

I)” na terenie gminy Kępno powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego  zgodnie z Ustawą o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz. U. 

2015 poz. 2031. 

 Dnia 27.01.2016 roku do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o wydanie opinii dla 

zadania „Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I)” na potrzeby 

wniosku o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej.  

            Do wniosku załączono projekt budowlany wykonawczy z częścią opisowa oraz projektami 

zagospodarowania terenu.  

Po analizie Zarząd pozytywnie ustosunkował się do złożonego wniosku wyrażając jednocześni uwagi 

co do następujących kwestii; 

1. przedłożony projekt  nie dokonuje analizy co do konieczności przebudowy naprawy bądź 

odbudowy dróg zniszczonych podczas realizacji inwestycji wskutek transportu materiałów 

budowlanych.  

Realizacja niektórych  części odcinka I obwodnicy Kępna wymaga korzystania z dróg powiatowych i 

gminnych oraz dróg leśnych. Opracowanie nie odnosi się także do miejsc  gdzie składowane będzie 

kruszywo i inne materiały budowlane oraz jak będzie odbywał się transport tych materiałów. Zdaniem 

Zarządu Powiatu  kwestie korzystania z tych dróg powinny zostać uregulowane przed wydaniem 

decyzji ZRID 

2. przedłożony projekt w rozwiązaniach nie analizuje oraz nie uwzględnia elementów 

bezpieczeństwa ruchu pieszego i rowerowego po zrealizowaniu I odcinka Obwodnicy Kępna   

Budowa odcinka I obwodnicy Kępna tworząc tym samym wjazd po przez węzeł Kępno-Krążkowy na 

istniejąca drogę S8 spowoduje znaczne zwiększenie  ruchu w ciągu istniejącej drogi nr "11" na 

odcinku Hanulin - Ostrzeszów. Projekt budowlany przewiduje w ciągu drogi nr 11 wykonanie ronda 

wraz z ścieżka rowerową w obrębie ronda  i dwoma przejściami dla pieszych i rowerów. Analizując 

tak przyjęte rozwianie Zarząd  stwierdza iż zasadnym jest  w celu poprawienia bezpieczeństwa dla 

pieszych i rowerzystów wykonanie ścieżki rowerowej  na odcinku od projektowanego „RONDA 

DK11” do drogi gminnej 859526P (KLINY). Skrzyżowanie drogi gminnej 859526P z droga nr „11” to 

miejsce gdzie wykonana została  w ramach budowy S8 ścieżka rowerowa. Połączenie istniejącej 

ścieżki z projektowana było by kontynuacja zamierzeń w ciągu drogi nr 11.  Dodatkowym 

argumentem przemawiającym za uwzględnieniem niniejszej uwagi jest fakt iż na przedmiotowym 

odcinku zlokalizowana jest restauracja „Zajazd na Wilku” która cieszy się sporym zainteresowaniem 

dla rowerzystów w okresie wiosenno- jesiennym gdzie całe rodziny przemieszczają się  ruchliwą „11” 

do restauracji. Zasadnym jest także wykonanie ścieżki rowerowej od RONDA DK11 w kierunku 

Poznania  do drogi powiatowej nr 5580P (do m. Rzetnia).   

Zdaniem Zarządu Powiatu przedstawione powyżej argumenty powinny być na tyle wystarczające aby 

w ramach  budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S11- odcinek I w pełni i 

profesjonalnie zająć się bezpieczeństwem pieszych i rowerzystów i wykonać ścieżkę rowerowa przy 

drodze krajowej nr 11 na odcinku Hanulin – granica powiatu. Koszt tej ścieżki rowerowej będzie 

znikomy w stosunku do całej inwestycji. 

             Pomimo wskazanych uwag podjęcie uchwały pozytywnej opiniującej wniosek znajduje 

uzasadnienie.       

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

         /-/ WITOLD JANKOWSKI 


