
Kępno, dnia 18.07.2018 roku 

AB.671.13.2018 

Uchwała Nr  271.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18 lipca  2018r.  

w sprawie:     

wniosku Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 

Katowice ul. Jesionowa 8A, działającego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii dotyczącej „Opracowania projektowego 

dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski -Kępno”  na 

działkach na terenie gminy Kępno i Baranów powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego .  

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym 

(t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 995 z poźn. zm.) oraz art. 11 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1496 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie  wniosek Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT 

sp. z o.o. sp.k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 8A, działającego na zlecenie Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii dotyczącej 

„opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów 

Wielkopolski -Kępno”  na działkach na terenie gminy Kępno i Baranów  powiatu 

Kępińskiego, województwa wielkopolskiego   

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Witold Jankowski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Michał Błażejewski  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Zenon Kasprzak                 /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

do Uchwały Nr 271.V.2018 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 18 lipca  2018r. 

w sprawie:     

wniosku Biura Projektów Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp.k. 40-159 

Katowice ul. Jesionowa 8A, działającego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad Oddział w Poznaniu o wydanie opinii dotyczącej „Opracowania projektowego 

dla budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski -Kępno”  na 

działkach na terenie gminy Kępno i Baranów powiatu Kępińskiego, województwa 

wielkopolskiego  

 Dnia 18.06.2018r.  do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o 

zaopiniowanie „Opracowania projektowego dla budowy drogi ekspresowej S11 na 

odcinku Ostrów Wielkopolski -Kępno”  na działkach na terenie gminy Kępno i Baranów 

powiatu Kępińskiego, województwa wielkopolskiego. 

             

            Do wniosku załączono mapę orientacyjną przedstawiająca studium korytarzowe dla 

wnioskowanego odcinka.  

 

             W opinii Zarządu Powiatu na odcinku od granicy Powiatu Kępińskiego do początku 

opracowania „Obwodnica Kępna” przyjęte rozwiązania korzystniejsze dla powiatu oraz  

w mniejszym stopniu ingerujące w zagospodarowanie przestrzenne to proponowane 

Korytarze 1,2,3,4, natomiast korytarz 4B może spowodować znaczne zmiany i ograniczenia  

w  rozwiązaniach przestrzennych dla  gminy Kępno, gdzie obowiązuje plan 

zagospodarowania przestrzennego. Dla odcinka od początku opracowania „Obwodnica 

Kępna” do końca opracowania „Budowa S11” przyjęte rozwiązanie przebiega po trasie już 

projektowanej obwodnicy Kępna. 

Z uwagi na fakt, iż przedłożone opracowanie w zakresie dotyczącym Powiatu Kępińskiego  

w znacznym stopniu pokrywa się z rozwiązaniami projektowymi już realizowanymi  

a  dotyczącymi budowy obwodnicy miejscowości Kępno w ciągu drogi ekspresowej S11 – 

odcinek II,  podjęcie uchwały pozytywnej opiniującej wniosek znajduje uzasadnienie. 

      

       STAROSTA KĘPIŃSKI 

              /-/ WITOLD JANKOWSKI 


