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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS I LOKALIZACJA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 

Przedmiotem opracowania jest Studium techniczno–ekonomiczno–środowiskowe (STEŚ) wraz ze Studium geologiczno-

inżynierskim, Opinią geotechniczną i Dokumentacją hydrogeologiczną dla zadania pn.:   

„Opracowanie projektowe dla drogi ekspresowej S11 na odcinku Kórnik – Ostrów Wlkp.” – Pododcinek A: Kórnik 

– Jarocin. 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie wielkopolskim, w następujących powiatach i gminach: 

− powiecie poznańskim – gmina Kórnik 

− powiecie średzkim – gminy: Zaniemyśl, Środa Wielkopolska, Krzykosy, Nowe Miasto nad Wartą.  

Zrealizowane w toku prac planistycznych i projektowych opracowanie obejmuje trzy warianty przebiegu potencjalnej trasy 

drogi ekspresowej S11: 

− wariant 1. z węzłami: 

1. „Środa Południe” – połączenie z istniejącą DW 432 

2. „Miłosław” – połączenie z projektowaną DK 15 i istniejącą DK 11 

3. „Nowe Miasto” – połączenie z istniejącą DW 436 

4. „Mieszków” (istniejący) – połączenie z istniejącą DK 11 

− wariant 2. z węzłami: 

1. „Środa Południe” – połączenie z istniejącą DW 432 

2. „Miłosław” – połączenie z projektowaną DK 15 i istniejącą DK 11 

3. „Nowe Miasto” – połączenie z istniejącą DW 436 

4. „Mieszków” (istniejący) – połączenie z istniejącą DK 11 

− wariant 3. z węzłami: 

1. „Środa Południe” – połączenie z istniejącą DW 432 

2. „Miłosław” – połączenie z projektowaną DK 15 i istniejącą DK 11 

3. „Nowe Miasto” – połączenie z istniejącą DW 436 

4. „Mieszków” (istniejący) – połączenie z istniejącą DK 11 

W opracowywaniu wariantów uwzględniono uwarunkowania prawne, planistyczne (w kontekście krajowym, regionalnym 

i lokalnym), środowiskowe i techniczne, wynikające z klasy i kategorii drogi. Uwzględniono uwarunkowania lokalne, to jest 

zagospodarowanie terenu istniejącego, przez który przebiega droga, ukształtowanie terenu pod względem morfologicznym, 

istniejącej sieci komunikacyjnej, powiązania z istniejącymi drogami w zastanym kształcie. Zaprojektowano lokalizację 

węzłów przez które odbywać się będzie krzyżowanie ruchu drogowego z drogami krajowymi i wojewódzkimi, oraz wiadukty 

w ciągach istniejącej sieci drogowej. Istniejące drogi lokalne w miejscu krzyżowania się z zaprojektowanymi wariantami 

trasy głównej zostały dostosowane do jej przebiegu, z uwzględnieniem potrzeb komunikacyjnych wynikających z analizy 

ruchu. Na tej podstawie zostały przyjęte parametry techniczne tych dróg. 

2. CEL SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

Spotkaniom informacyjnym postawiono za cel poinformowanie przedstawicieli lokalnych jednostek samorządowych 

różnych stopni, lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron (np. organizacje ekologicznych, stowarzyszeń 

i organizacji lokalnych itp.) o planowanym przedsięwzięciu. Istotnym celem prowadzonych konsultacji było również 

wytworzeniu pozytywnego odbioru dla projektowanej inwestycji przez przedstawienie zalet związanych z powstaniem 

nowego korytarza drogowego.  

Jako cele szczegółowe spotkań przyjęto: 

− prezentację wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S11, 

− poinformowanie społeczności lokalnej o zakresie inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem planowanego przebiegu 

jezdni dodatkowych i obsługi komunikacyjnej terenu przyległego do projektowanej drogi ekspresowej S11,  

− zapewnienie o pozostawieniu istniejącej drogi krajowej nr 11 do obsługi ruchu lokalnego, z zapewnieniem jej ciągłości 

na całym odcinku zastępowanym przez S11, 

− zebranie uwag i wniosków społeczeństwa oraz innych zainteresowanych stron odnośnie założeń do projektu budowy 

drogi ekspresowej S11 oraz ich przeanalizowanie pod kątem zasadności i możliwości realizacji. 

Do niewątpliwych zalet inwestycji, które zostały zaprezentowane uczestnikom konsultacji należy wymienić: 

− usprawnienie ruchu drogowego na kierunku północ – południe w województwie wielkopolskim, 

− usunięcie ruchu tranzytowego z miejscowości przecinanych przez istniejącą drogę krajową nr 11 (w tym m.in. 

z miejscowości: Środa Wielkopolska, Nowe Miasto n. Wartą, Mieszków), a przez to również usprawnienie 

funkcjonowaniu ich wewnętrznego układu komunikacyjnego, 

− poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie inwestycji – zarówno w korytarzu projektowanej drogi 

ekspresowej S11 jak i istniejącej drogi krajowej nr 11, 

− poprawa przepustowości drogi, komfortu oraz prędkości przejazdu, 

− poprawa komfortu akustycznego i warunków środowiskowych (zanieczyszczenie powietrza, wód i gruntu) 

w sąsiedztwie istniejącej DK 11 ze względu na zmniejszenie na niej natężenia ruchu,  

− umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi. 

Dodatkowym, ważnym celem przeprowadzanych konsultacji było rozpoznanie potencjalnych ognisk konfliktów społecznych 

jakie mogą powstać przy budowie drogi. Rozpoznanie takie na wstępnym etapie projektowania daje możliwość 

wprowadzenia działań łagodzących spory, minimalizujących przeszkody w dalszym etapie projektowym i podczas budowy. 
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3. RODZAJ OPRACOWANYCH MATERIAŁÓW INFORMACYJNYCH 

Spotkania ze społecznościami lokalnymi w ramach prowadzonych konsultacji przeprowadzono w poszczególnych gminach, 

przez które przebiegać będzie potencjalnie droga ekspresowa S11 w którymkolwiek z jej wariantów. Każdej gminie 

dedykowano indywidualne spotkanie, przy czym z uwagi na bliskie sąsiedztwo wybranych gmin oraz krótki dystans, na 

którym odcinki planowanej drogi S11 przebiegają przez ich terytorium (a co za tym idzie ograniczona jest liczba potencjalnie 

zainteresowanych inwestycją osób), w kilku przypadkach dokonano połączenia konsultacji dla sąsiednich gmin w jednym 

miejscu i czasie. W rezultacie odbyły się 4 spotkania konsultacyjnych na terenie następujących gmin: Zaniemyśl (wspólnie 

dla gmin Kórnik i Zaniemyśl), Krzykosy, Środa Wielkopolska oraz Nowe Miasto nad Wartą.  

Dla wszystkich jednostek administracyjnych przygotowano plakat z informacją o terminie i miejscu spotkań informacyjnych. 

Ponadto dla każdego ze spotkań przygotowano ulotkę informacyjną, pozwalającą na zapoznanie się z podstawowymi 

informacjami na temat planowanej inwestycji, procesu jej planowania i projektowania, oraz celów i zasad prowadzonych 

konsultacji.  

Materiały informacyjne omawiane na spotkaniach oraz formularz opinii zostały również zamieszczone na stronie 

internetowej GDDKiA (w zakładce „Konsultacje społeczne”) oraz przekazane władzom samorządowym poszczególnych 

gmin i opublikowane na ich stronach internetowych.  

Dla potrzeb właściwej prezentacji planowanego przedsięwzięcia opracowano również wizualizację przebiegu trasy 

w technologii 3D, ukazującą na szeregu filmów widok przebiegu jej poszczególnych wariantów z lotu ptaka. Ponadto dla 

uczestników spotkań konsultacyjnych przygotowano drukowaną ulotkę informacyjną. 

Każde ze spotkań rozpoczynało przedstawienie zasadniczych informacji o projekcie w formie elektronicznej prezentacji 

multimedialnej. Prezentacja zawierała informacje dotyczące celu, planu i sposobu prowadzenia konsultacji, głównych 

uwarunkowań i założeń projektowych, oraz najważniejszych z punktu widzenia interesów mieszkańców zagadnień (w tym 

kwestii odszkodowań za nieruchomości). 

Po prezentacji udostępniono do wglądu wydrukowane plany sytuacyjne i umożliwiono uczestnikom wyrażenie ich opinii 

oraz zadanie pytań przedstawicielom Jednostki Projektowej (Projektanta) i/lub Inwestora. 

Poszczególne materiały informacyjne, przygotowane i wykorzystane w toku konsultacji społecznych, omówiono bardziej 

szczegółowo w kolejnych rozdziałach niniejszego tomu.  

4. PLAKATY INFORMACYJNE 

W celu poinformowania społeczności lokalnych o planowanych spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych przygotowano 

dedykowane poszczególnym gminom plakaty stanowiące zaproszenie do udziału w spotkaniach.  

W treści plakatów poinformowano o przedmiocie i celu spotkania, miejscu i czasie jego organizacji oraz możliwości 

zgłoszenia przez zainteresowanych opinii i uwag.  

 

Rysunek 1 Przykładowy plakat informujący o planowanym spotkaniu konsultacyjnym 

Drukowane plakaty informacyjne rozwieszono na tablicach ogłoszeniowych urzędów gmin, a ich elektroniczną formę na 

gminnych stronach internetowych.  
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W załączniku graficznym do niniejszego tomu opracowania zamieszczono wszystkie wzory plakatów, użytych w procesie 

konsultacyjnym.  

5. MATERIAŁY INFORMACYJNE UDOSTĘPNIONE W INTERNECIE 

Powszechna już niemal dostępność środków komunikacji elektronicznej daje możliwość łatwiejszego przekazywania 

informacji a potencjalnym odbiorcom – dotarcia do nich. Walor ten wykorzystano również w kampanii informacyjnej 

o planowanych konsultacjach społecznych i jako ich integralny element.  

Na stronie internetowej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (www.gddkia.gov.pl) Oddział w Poznaniu, 

w zakładce dedykowanej konsultacjom społecznym, zamieszczone zostało zaproszenie do konsultacji prowadzonych na 

etapie opracowania STEŚ dla analizowanego odcinka planowanej drogi ekspresowej S11. W zaproszeniu tym wskazano 

na główne cele i zasady prowadzenia konsultacji, umieszczono harmonogram i informację o planowanych miejscach 

spotkań ze społeczeństwem oraz umieszczono linki do planów orientacyjnych drogi oraz ankiet, służących do wyrażania 

opinii i uwag co do planowanej inwestycji.  

Dodatkowe informacje dostępne były dla potencjalnie zainteresowanych również za pośrednictwem publikowanej na 

stronach GDDKiA Mapy stanu budowy dróg w województwie wielkopolskim (https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-

budowy-drog_wielkopolskie), gdzie po wybraniu interesującego odcinka drogi uzyskuje się dostęp do szeregu informacji na 

temat stanu zaawansowania oraz założeń planistyczno-projektowych inwestycji. 

Materiały opublikowane w dziale konsultacji społecznych serwisu internetowego GDDKiA oraz elektroniczną wersję 

plakatów informacyjnych przekazano również poszczególnym gminom biorącym udział w procesie konsultacyjnym celem 

ich umieszczenia na stronach gminnych portali informacyjnych, co też gminy uczyniły. 

 

Rysunek 2 Zrzut ekranowy zaproszenia do konsultacji społecznych, zamieszczonego na stronie internetowej oddziału 
poznańskiego GDDKiA (https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28231/S11-KornikOstrow-Wielkopolski)  

http://www.gddkia.gov.pl/
https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie
https://www.gddkia.gov.pl/mapa-stanu-budowy-drog_wielkopolskie
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28231/S11-KornikOstrow-Wielkopolski
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Rysunek 3 Przykład publikacji plakatu informacyjnego oraz materiałów informacyjnych (linków do planów orientacyjnych 

i sytuacyjnych, formularzy ankiet) na stronie informacyjnej gminy (portal gminy Krzykosy www.gminakrzykosy.pl) 

6. ULOTKA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCÓW 

Celem właściwego i jak najpełniejszego poinformowania społeczności lokalnych o planowanej lokalizacji wariantów 

i szczegółach techniczno-organizacyjnych projektu, przygotowano ulotkę informacyjną, która w drukowanej postaci 

dostępna była dla wszystkich uczestników spotkań informacyjnych. 

W treści ulotki zawarto następujące informacje: 

1. Przedmiot inwestycji 

2. Lokalizacja inwestycji, w tym plan orientacyjny przebiegu rozważanych wariantów drogi 

3. Stadium prac i lata realizacji projektu, w tym planowany termin realizacji inwestycji 

4. Cel opracowania projektowego 

5. Spodziewane korzyści wynikające z realizacji planowanej inwestycji 

6. Charakterystyka inwestycji, w tym określenie jej zakresu, przebiegu oraz lokalizacji węzłów drogowych 

7. Parametry techniczne drogi ekspresowej S11 

8. Projektowany układ komunikacyjny, w podziale na warianty oraz z wyszczególnieniem węzłowych połączeń 

z otaczającym układem komunikacyjnym  

9. Ruch pieszy i rowerowy 

10. Obsługa terenów sąsiadujących z drogą ekspresową S11 

11. Ochrona środowiska 

12. Udział społeczeństwa w procesie przygotowania inwestycji 

13. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod planowaną inwestycję 

14. Cel spotkania 

Wzór wyżej opisanej ulotki zaprezentowano w załączniku graficznym do niniejszego tomu opracowania. 

http://www.gminakrzykosy.pl/
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Rysunek 4 Pierwsza strona ulotki informacyjnej dystrybuowanej w trakcie spotkań konsultacyjnych 

7. PREZENTACJE MULTIMEDIALNE 

Podstawowe znaczenie w zakresie informacji i promocji projektu miała prezentacja multimedialna, otwierająca każde ze 

spotkań konsultacji społecznych. Składał się na nią pokaz komputerowy (prezentacja programu PowerPoint) oraz 

wykonana w technologii 3D wizualizacja przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 we wszystkich jej wariantach na tle 

obrazu satelitarnego najbliższego otoczenia projektu. 

 

Rysunek 5 Zrzut ekranowy fragmentu wizualizacji przebiegu planowanej drogi ekspresowej S11 – rejon węzła „Środa 

Południe” 

Na treść wspomnianej na wstępie prezentacji, przygotowanej w programie PowerPoint a zaprezentowanej w całości 

w załączniku graficznym do niniejszego tomu opracowania, składały się następujące informacje: 

− plan i cele spotkania 

− opis zadania inwestycyjnego, w tym przedstawienie: zaawansowania projektu (stadium STEŚ) i jego harmonogramu, 

oraz lokalizacji inwestycji,  

− przedstawienie uwarunkowań stanu istniejącego i omówienie założeń stanu projektowanego 

− zasady wypłaty odszkodowań za nieruchomości zajęte pod planowaną drogę 

− zasady i sposoby zgłaszania opinii i uwag do projektu. 
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Rysunek 6 Pierwsza strona prezentacji multimedialnej projektu (PowerPoint) 

8. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH 

Opisane wyżej działania informacyjno-promocyjne przeprowadzone zostały w kwietniu i maju 2019 roku, a jego główne 

elementy składowe zestawiono poniżej w układzie chronologicznym: 

− kwiecień 2019 – publikacja zaproszenia na stronie internetowej GDDKiA, wywieszenie plakatów informacyjnych oraz 

publikacja informacji o spotkaniach w gminach i na gminnych stronach internetowych 

− 7 maja 2019 r. – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gmin: Kórnik i Zaniemyśl (spotkanie w Zaniemyślu) 

− 14 maja 2019 r. – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Nowe Miasto nad Wartą (spotkanie w Nw. Mieście) 

− 15 maja 2019 r. – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Krzykosy (spotkanie w Sulęcinku) 

− 16 maja 2019 r. – spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Środa Wielkopolska (spotkanie w Środzie Wlkp.) 

− 21 maja 2019 r. – dodatkowe spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy Kórnik (spotkanie w Kórniku) 

Wypełnione w efekcie opisanych wyżej działań informacyjnych ankiety mieszkańców oraz opinie zainteresowanych 

instytucji i organizacji, przyjmowano w trakcie poszczególnych spotkań oraz w drodze korespondencyjnej (z użyciem poczty 

tradycyjnej i elektronicznej) w oddziale poznańskim GDDKiA do dnia 20 maja 2019 r.   

 

CZĘŚĆ GRAFICZNA  

W niniejszym załączniku graficznym zamieszczono kolejno: 

− wzory plakatów informacyjnych, stanowiących zaproszenie na spotkania informacyjne, 

− prezentację multimedialną (PowerPoint), wykorzystaną w wystąpieniach otwierających spotkania konsultacyjne, 

− wzór ulotki informacyjnej dla mieszkańców. 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

9.1 ZAŁĄCZNIK 1 – WIZUALIZACJA (WERSJA ELEKTRONICZNA) 

− Odcinek Kórnik – Zaniemyśl 

− Odcinek Środa Wielkopolska – Nowe Miasto nad Wartą 


