
Uchwała nr IV/45/15 

Rady Powiatu Jarocińskiego 

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

 

dotycząca apelu Rady Powiatu Jarocińskiego w sprawie rezygnacji z wykonania 

przejazdu drogowego nad drogą ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne 

z rezygnacją z budowy wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do 

tego wiaduktu  

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz § 15 ust. 2 uchwały Nr IV/14/98 Rady 

Powiatu w Jarocinie z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu powiatu 

jarocińskiego (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 6, poz. 112 ze zm.) uchwala się, 

co następuje: 

 

 § 1. Przyjmuje się apel Rady Powiatu Jarocińskiego w brzmieniu określonym 

załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 1. Apel podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 

ogłoszeń i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Jarocinie oraz przekazanie 

mediom.   

 

       2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Powiatu Jarocińskiego do przesłania 

apelu do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 

Poznań. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Przewodniczący  

 Rady Powiatu 

 

 

 Karol Matuszak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Załącznik  

  do Uchwały nr IV/45/15 

  Rady Powiatu Jarocińskiego 

  z dnia 29 stycznia 2015 roku 
 

 

Apel 

Rady Powiatu Jarocińskiego  

z dnia 29 stycznia 2015 roku 

 

w sprawie rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą ekspresową S11 

w km 345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy wiaduktu drogowego WD-8 

w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu 
 

 

Rada Powiatu Jarocińskiego zwraca się z apelem do Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych  

i Autostrad o zaniechanie zamiaru rezygnacji z wykonania przejazdu drogowego nad drogą 

ekspresową S11 w km 345+425, co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy wiaduktu 

drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu.  

Powyższy apel jest podyktowany tym, że Rada Powiatu Jarocińskiego jest głęboko 

zaniepokojona  planowaną zmianą projektu budowlanego (dotyczącego budowy obwodnicy 

Jarocina w ciągu drogi ekspresowej nr S11 Kołobrzeg – Poznań – Bytom)  zatwierdzonego 

decyzją  ZnRID nr 30/2011, która przewiduje rezygnację z wykonania przejazdu drogowego 

nad drogą ekspresową S11 w km 345+425 (co jest równoznaczne z rezygnacją z budowy 

wiaduktu drogowego WD-8 w ciągu drogi gminnej i dojazdów do tego wiaduktu), gdyż  

podzieli ona Gminę Jarocin na dwie części bez możliwości rozwoju komunikacyjnego.  

Jednocześnie należy stwierdzić, że spowoduje to zlikwidowanie połączenia drogowego 

dwóch dużych miejscowości, tj. Cielczy i Wilkowyi i tym samym ograniczy możliwości 

rozwojowe Gminy Jarocin - w szczególności terenów ww. sołectw.  

Ponadto rezygnacja z wykonania wiaduktu drogowego WD-8 nad drogą ekspresową S11  

w km 345+425 utrudni dostęp do gruntów rolnych, zwiększając jednocześnie koszty 

funkcjonowania gospodarstw rolnych poprzez wydłużenie drogi dojazdowej. 

Istotnym jest również fakt, że zaproponowane zmiany przebiegu drogi dojazdowej nr 8, która 

w swoich założeniach ma posiadać szerokość 3,5 metra spowoduje paraliż komunikacyjny. 

Zostanie to spowodowane tym, że droga nr 8 będzie pełnić funkcję drogi dojazdowej  

do gruntów rolnych i będzie uczęszczana przede wszystkim przez maszyny rolnicze,  

co uniemożliwi w praktyce ruch dwukierunkowy na tej drodze.  

 

 Przewodniczący 

 Rady Powiatu  

 
 Karol Matuszak 


