
Kępno, dnia 21.05.2019 roku 

AB.671.9.2019 

Uchwała Nr 48.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 21 maja  2019r.  

 

 

w sprawie:     

wniosku z dnia 16.04.2019r  (data wpływu 30.04.2019) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad  Oddział w Opolu reprezentowanej przez Biuro Projektów  Budownictwa 

Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp. k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A    o wydanie 

opinii wstępnej w sprawie  rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S11 

na terenie gminy Baranów oraz Łęka Opatowska , powiatu Kępińskiego , województwa 

wielkopolskiego 

§ 1 

Zaopiniować pozytywnie  wariant żółty 2B   zawarty we wniosku o wydanie opinii wstępnej 

w sprawie  rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S11 Generalnej 

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad  Oddział w Opolu reprezentowanej przez Biuro 

Projektów  Budownictwa Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp. k. 40-159 Katowice ul. 

Jesionowa 9A na terenie gminy Baranów oraz Łęka Opatowska , powiatu Kępińskiego , 

województwa wielkopolskiego  

    

§ 2 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jest zobowiązana do uzyskania opinii 

Zarządu Powiatu  na etapie wyboru ostatecznej koncepcji  przebiegu projektowanej drogi 

ekspresowej S11 oraz na etapie projektu właściwego  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Zarządu Powiatu Robert Kieruzal  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Alicja Śniegocka              /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Krystyna Możdżanowska /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Marek Potarzycki  /-/ 

Członek Zarządu Powiatu  Renata Ciemny                /-/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

Uchwały Nr 48.VI.2019 

Zarządu Powiatu Kępińskiego 

z dnia 21 maja  2019r.  

w sprawie:     

wniosku z dnia 16.04.2019r  (data wpływu 30.04.2019) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad  Oddział w Opolu reprezentowanej przez Biuro Projektów  Budownictwa 

Komunikacyjnego TRAKT sp. z o.o. sp. k. 40-159 Katowice ul. Jesionowa 9A    o wydanie 

opinii wstępnej w sprawie  rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S11 

na terenie gminy Baranów oraz Łęka Opatowska , powiatu Kępińskiego , województwa 

wielkopolskiego 

 Dnia 30.04.2019r. do Zarządu Powiatu Kępińskiego wpłynął wniosek o wydanie 

opinii wstępnej w sprawie  rozpatrywanych przebiegów projektowanej drogi ekspresowej S11 

na terenie gminy Baranów oraz Łęka Opatowska , powiatu Kępińskiego , województwa 

wielkopolskiego . 

             

            Do wniosku załączono proponowany przebieg drogi ekspresowej S11  z wskazaniem 

miejsca lokalizacji węzłów dla poszczególnych wariantów. 

 

Po dokonanej analizie zarząd Powiatu stwierdza: 

 

Wariant nr 2B (żółty)– przebieg można zaliczyć do najbardziej korzystnych z uwagi na 

bardzo mała ingerencje w istniejące zagospodarowanie terenu , możliwie bliska odległość 

nowej drogi S11 od istniejącej drogi krajową nr 11. Lokalizacja węzła Siemianice korzystna, 

nie wymaga przebudowy sieci dróg  powiatowych i nie wymaga podnoszenia dodatkowych 

kosztów w celu wybudowania łącznika pomiędzy droga krajową nr 11 a ekspresowa S11. 

Węzeł Siemianice usprawni komunikacje terenów silnie rozwiniętych przemysłowo                        

z projektowana droga S11. Rozważeniu w tym wariancie konieczna byłaby sama lokalizacja 

Węzła Siemianice. Przedstawiona propozycja dzieli miejscowość Siemianice i Siemianice 

Klasak które  praktycznie sa połączone i tworzą jedna miejscowość. W ocenie Zarządu 

Powiatu  korzystna byłaby lokalizacja zjazdu przed miejscowością Siemianice Klasak                      

i wykonaniu krótkiego łącznika w odpowiednio bezpiecznej odległości od budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej. 

 

Wariant nr 1 (niebieski) – przebieg można zaliczyć do korzystnych z uwagi na bardzo mała 

ingerencje w istniejące zagospodarowanie terenu , możliwie bliska odległość nowej drogi S11 

od istniejącej drogi krajową nr 11. Lokalizacja węzła LIPIE niekorzystna pod względem 

konieczności dostosowania istniejącej sieci dróg powiatowych do warunków zgodnych z 

przepisami. W przypadku realizacji tego wariantu Zarząd Powiatu wymagać będzie od 

inwestora przebudowy sieci dróg powiatowych stanowiących połączenie drogi krajowej nr 11 

z projektowanym węzłem  (droga nr 5700P, 5696P i 5697P) .   Korzystniejsze dla Wariantu nr 

1 byłoby zaprojektowanie nowego łącznika nie związanego z  istniejącą sieci dróg 

powiatowych lub gminnych. 

 

Wariant nr 2(zielony) – przebieg można zaliczyć do korzystnych z uwagi na niewielka 

odległość od drogi  i możliwość prawie w każdym momencie zaprojektowania łącznika z 

droga krajowa nr 11,  mała ingerencje w istniejące zagospodarowanie terenu. Węzeł 

Siemianice usprawni komunikacje terenów silnie rozwiniętych przemysłowo z projektowana 

droga S11. Lokalizacja drogi ekspresowej pomiędzy poszczególnymi sołectwami  gminy 

Baranów oraz Łęka Opatowska spowoduje trwały podział gminy co doprowadzi do podziału 

gruntów na dwie strony (prawa i lewa strona w stosunku do drogi ekspresowej), pogorszy 

komunikacje dla branży rolnicze wydłużając dojazd do pól po obu stronach drogi co związane 



będzie z koniecznością poniesienie większych nakładów pracy i zwiększenie kosztów na 

uprawę pól. 

 

Wariant nr 1B(czerwony) – przebieg można zaliczyć do korzystnych tylko  ze względu na 

lokalizacje na obrzeżach gminy Baranów i Łęka Opatowska niewielka ingerencja w istniejące 

zagospodarowanie terenu oraz mały podział terenów rolniczych po przez lokalizacje drogi w 

terenach leśnych. Brak połączenia drogi krajowa nr 11 z projektowana droga ekspresowa 

wpłynie niekorzystnie na dalszy rozwój przemysłu na terenach przemysłowych , nie poprawi 

bezpieczeństwa w miejscowościach znajdujących się bezpośrednio w ciągu drogi krajowej 

pod względem zmniejszenia ruchu ciężarowego.   

 

             Z uwagi na fakt, iż przedłożone opracowanie w sposób znaczący będzie wpływać na 

zmianę zagospodarowania terenu na terenie Powiatu Kępińskiego  podjęcie uchwały 

opiniującej wniosek znajduje uzasadnienie. 

 

         STAROSTA KĘPIŃSKI 

         /-/ ROBERT KIERUZAL 

 

 

      

 

 

 

 


