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I. Materiały promocyjne 

1. Ogłoszenia w prasie 

Ogłoszenie w gazecie „Głos Wielkopolski” – środa 02.08.2017 r. nr 178 
(22.334) 
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Ogłoszenie w gazecie „Głos Wielkopolski” – środa 30.08.2017 r. nr 201 
(22.357) 
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2. Ogłoszenia w Internecie 

GDDKiA o. Poznań 
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Gmina Stare Miasto 

 
 



Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25  
na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin 

TOM I – Udział społecze ństwa 

Transprojekt Gdański Spółka z o.o.  11 
 

Gmina Rychwał 

 

Gmina Stawiszyn 
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Gmina Żelazków 
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Gmina Blizanów 

 

Gmina Gołuchów 
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Miasto Kalisz 
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Gmina Nowe Skalmierzyce 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 
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3. Ogłoszenia na tablicach ogłoszeń urzędów miast i gmin 

Gmina Stare Miasto 
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Gmina Stawiszyn 
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4. Broszura informacyjna działań informacyjno – 
konsultacyjnych 
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II. Raport ze spotkań społecznych  

1. Opis przebiegu działań informacyjnych 

Działania informacyjno-konsultacyjne dla wykonania dokumentacji projektowej 
Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla przedsięwzięcia  „Wykonanie 
opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 na odcinku Ostrów 
Wielkopolski – Kalisz – Konin.” zostały przeprowadzone w dniach od 27.07.2017 r. do 
11.09.2017 r. 

Działania informacyjno-konsultacyjne składały się z następujących etapów:  
• powiadomienie społeczeństwa o rozpoczęciu działań informacyjno-

konsultacyjnych poprzez ogłoszenia w lokalnej prasie, stronach internetowych 
oraz na tablicy ogłoszeń w urzędach właściwych miast i gmin, 

• zapoznanie się społeczeństwa z udostępnionymi materiałami dotyczącymi 
planowanej inwestycji wyłożonymi w urzędach gmin, 

• zorganizowanie spotkań informacyjno-konsultacyjne z udziałem mieszkańców,  
• zebranie wniosków i uwag, 
• przeanalizowanie wniosków i stworzenie Raportu z działań informacyjno-

konsultacyjnych. 

Materiały projektowe wraz z możliwością wglądu w rozwiązania techniczne oraz 
ogłoszenia o rozpoczęciu działań informacyjno-konsultacyjnych zostały dostarczone 
i wywieszone na tablicach informacyjnych następujących urzędów: 

• Urząd Gminy Stare Miasto, 
• Urząd Gminy i Miasta Rychwał, 
• Urząd Gminy i Miasta Stawiszyn, 
• Urząd Gminy Żelazków, 
• Urząd Gminy Blizanów, 
• Urząd Gminy Gołuchów, 
• Urząd Miejski w Kaliszu, 
• Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 
• Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski. 

Ogłoszenie w sprawie działań informacyjno-konsultacyjnych ukazało się w prasie, 
w gazecie „Głos Wielkopolski” – środa 02.08.2017 r. nr 178 (22.334) oraz środa 
30.08.2017 r. nr 201 (22.357). 

Materiały informacyjne zostały udostępnione na stronach internetowych Urzędów 
Miast i Gmin oraz GDDKiA Oddział w Poznaniu. 

W trakcie działań informacyjno-konsultacyjnych zorganizowano bezpośrednie 
spotkania informacyjne z mieszkańcami zainteresowanych miast i gmin. Spotkania 
z mieszkańcami odbyły się w następujących dniach i miejscach: (tabela na następnej 
stronie). 
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Obszar Miejsce Data Godzina 

gmina Stare Miasto 
Biblioteka Publiczna 

Gminy Stare Miasto 

ul. Główna 16B, Stare Miasto 

09.08.2017 
(środa) 

10:00 

gmina i miasto Rychwał 
Remiza OSP 

ul. Tuliszkowska 3, Rychwał 
10.08.2017 
(czwartek) 

15:00 

gmina i miasto Stawiszyn 
Hala Sportowa 

ul. Szkolna 8, Stawiszyn 
08.08.2017 

(wtorek) 
15:00 

gmina Żelazków 
Hala Sportowa 

ul. Szkolna 8, Stawiszyn 
08.08.2017 

(wtorek) 
15:00 

gmina Blizanów 
Sala Recepcyjna Ratusza  

ul. Główny Rynek 20, Kalisz 
11.09.2017  

(poniedziałek) 
10:00 

gmina Gołuchów 
Sala Recepcyjna Ratusza  

ul. Główny Rynek 20, Kalisz 
11.09.2017  

(poniedziałek) 
10:00 

miasto Kalisz 
Sala Recepcyjna Ratusza  

ul. Główny Rynek 20, Kalisz  
11.09.2017  

(poniedziałek) 
10:00 

gmina i miasto 
Nowe Skalmierzyce 

Sala OSP 

ul. Ostrowska 52, 
Skalmierzyce 

22.08.2017 
(wtorek) 

10:00 

gmina Ostrów 
Wielkopolski 

Sala Wiejska 

pl. Floriana 5, Lewków 
17.08.2017 
(czwartek) 

10:00 

 
W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele Zamawiającego (GDDKiA 

Oddział w Poznaniu), lokalnych władz oraz projektanci Biura Projektowego. 
Przebieg działań informacyjno-konsultacyjnych we wszystkich miejscowościach był 

podobny. Po przywitaniu zebranych osób projektanci Biura Projektowego prezentowali 
w formie elektronicznej zakres przedsięwzięcia, w tym m.in. 

• Lokalizację inwestycji, 
• Przebieg wariantów projektowanej drogi w planie, lokalizację skrzyżowań oraz 

sposób przeprowadzenia dróg poprzecznych krzyżujących się z drogą główną, 
• Sposób zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenu przyległego do inwestycji, 
• Działania minimalizujące oddziaływanie projektowanej drogi na środowisko, 
• Projektowane parametry i przekrój trasy głównej, 
• Zasady przyznawania odszkodowań za nieruchomości zajęte pod planowaną 

inwestycję. 
Po prezentacji odbywała się dyskusja na temat przedstawionych materiałów. 

W trakcie rozmów mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań przedstawicielom 
Inwestora i projektantom Biura Projektowego, na które, również z wykorzystaniem 
materiałów projektowych, w miarę możliwości udzielano odpowiedzi.  

Uczestnicy spotkań zostali poproszeni o wypełnienie ankiet: wybór preferowanego 
wariantu przebiegu projektowanej drogi oraz wyrażenie ewentualnych wniosków. Ankiety 
można było złożyć na ręce projektów w dniu spotkania lub we właściwym Urzędzie Gminy 
w ciągu następnego tygodnia. 

Listy obecności ze spotkań informacyjnych znajdują się w załączniku nr 10. 
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2. Wyniki wyboru preferencji wariantu 

Założenia: 
• W ankietach, w których zaznaczono tylko wariant preferowany, pozostałe warianty 

zostały potraktowane jako najmniej preferowane.  
• W tych w których wskazano tylko wariant najmniej preferowany, pozostałe warianty 

zostały potraktowane jako preferowane.  
• Jeśli w ankiecie nie wskazano preferencji wariantu i nie wynika ona z treści 

komentarza, nie mogła być uwzględniona w zestawieniu. Wyszczególniono liczbę 
takich ankiet. 
 W poniższych tabelach przedstawiono, z podziałem na gminy, głosy jakie otrzymały 

poszczególne warianty trasy w ankietach. Wynik obliczano jako sumę iloczynów liczby 
głosów i ocen, tzn. gdy wariant został oceniony w ankiecie jako preferowany otrzymał 
1 pkt, mniej preferowany - 2 pkt, a najmniej preferowany - 3 pkt. Stąd wynikowo 
najbardziej preferowany wariant ma najmniej punktów, a najmniej preferowany wariant - 
najwięcej punktów. 

Przykładowy wynik: 
7 Wariant preferowany 
34 Wariant mniej preferowany 

106 Wariant najmniej preferowany 

Gmina Stare Miasto 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 (fioletowy) wariant 2 (niebieski)  wariant 3 (żółty) 

1 - preferowany 77 9 7 

2 - mniej preferowany 2 28 9 

3 - najmniej preferowany 13 55 76 

Wynik 120 230 253 

 

 
 
Liczba wszystkich ankiet 92. 
 

Wariant preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant mniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
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Gmina i Miasto Rychwał 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 (fioletowy) wariant 2 (niebieski)  wariant 3 (żółty) 

1 - preferowany 210 14 108 

2 - mniej preferowany 39 201 9 

3 - najmniej preferowany 84 118 216 

Wynik 540 770 774 

 

 
 
Liczba wszystkich ankiet 445, w tym bez wskazania wariantów 112.  
 

Wariant preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant mniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
Wariant najmniej preferowany wariant 3 (żółty) 
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Gmina i Miasto Stawiszyn 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 (fioletowy) wariant 2 (niebieski)  wariant 3 (żółty) 

1 - preferowany 28 48 157 

2 - mniej preferowany 129 50 30 

3 - najmniej preferowany 78 137 48 

Wynik 520 559 361 

 

 
 

Liczba ankiet 235, w tym bez wskazania wariantów 3.  
 

Wariant preferowany wariant 3 (żółty) 
Wariant mniej preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant najmniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
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Gmina Żelazków 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 3 2 2 

2 - mniej preferowany 0 1 2 

3 - najmniej preferowany 3 4 2 

Wynik 12 14 12 

 

 
 
Liczba ankiet 10, w tym bez wskazania wariantów 4. 
Analiza ankiet nie wskazuje wyraźnie preferencji wariantu. 
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Gmina Blizanów 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 15 7 87 

2 - mniej preferowany 62 10 1 

3 - najmniej preferowany 30 90 20 

Wynik 229 297 148 

 

 
 
Liczba ankiet 107. 
 

Wariant preferowany wariant 3 (żółty) 
Wariant mniej preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant najmniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
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Gmina Gołuchów 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 10 4 1 

2 - mniej preferowany 4 6 1 

3 - najmniej preferowany 1 5 13 

Wynik 21 31 42 

 

 
 
Liczba ankiet 15. 
 

Wariant preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant mniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
Wariant najmniej preferowany wariant 3 (żółty) 
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Miasto Kalisz 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 7 21 559 

2 - mniej preferowany 114 56 12 

3 - najmniej preferowany 464 508 14 

Wynik 1627 1657 625 

 

 
 
Liczba ankiet 585. 
 

Wariant preferowany wariant 3 (żółty) 
Wariant mniej preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant najmniej preferowany wariant 2 (niebieski) 
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Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 63 96 2 

2 - mniej preferowany 22 26 4 

3 - najmniej preferowany 46 9 125 

Wynik 245 175 385 

 

 
 
Liczba ankiet 109, w tym bez wskazania wariantów 1.  
 

Wariant preferowany wariant 2 (niebieski) 
Wariant mniej preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant najmniej preferowany wariant 3 (żółty) 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

ocena 
liczba głosów 

wariant 1 wariant 2 wariant 3 

1 - preferowany 14 27 6 

2 - mniej preferowany 8 10 7 

3 - najmniej preferowany 26 11 35 

Wynik 108 80 125 

 

 
 

Liczba ankiet 286, w tym bez wskazania wariantów 238. 
 

Wariant preferowany wariant 2 (niebieski) 
Wariant mniej preferowany wariant 1 (fioletowy) 
Wariant najmniej preferowany wariant 3 (żółty) 

 
 
 
 
W sumie, ze wszystkich gmin, wpłynęło 1884 ankiet oraz 27 pism. 
 
Plan orientacyjny przedstawiający przebieg drogi preferowany przez 

mieszkańców, określony na podstawie zebranych ankiet, zawarty jest w części 
rysunkowej. 
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III. Zestawienie wniosków i protestów mieszkańców wraz z analizą wniosków 

1. Gmina Stare Miasto 

Gmina Stare Miasto 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Kramp, Kramp SAS, 
Grene, Agerpol 
Katarzyna Fedko  
Marian Fedko 
Jacek Brzęcki 
Bartłomiej Frątczak 
Jerzy Rzepecki 
Roman Janiak 
Pismo A  
firmy Smurtif  
Kappa 

 
 
 
 
326/3   
481/3  

Wniosek o budowę węzła w m. Modła 
Królewska w odległości 1000 m od osi 
autostrady A2 lub przeniesienie w to 
miejsce węzła projektowanego z północnej 
strony A2. Pomiary ruchu na drogach na 
południe od A2. 
Wniosek o bezpośredni zjazd na 
projektowaną drogę krajową z ul. 
Skandynawskiej. 

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie określają  
minimalną odległość miedzy skrzyżowaniami na 
drodze klasy GP jako 2 km. Z tego powodu 
pozostawienie istniejącego bezpośredniego 
podłączenia do drogi krajowej nie jest możliwe. 
Mając na uwadze powyższe uwarunkowania dostęp 
do ul. Skandynawskiej (droga wewnętrzna) został 
zapewniony projektowanym układem jezdni 
dodatkowych wzdłuż drogi krajowej. Dojazd 
z ul. Skandynawskiej do najbliższych 
projektowanych węzłów ma długość 2,3 km w 
wariantach 1 i 2 A i  3,6 km w wariantach 1 i 2 B. 
W ramach opracowywania dokumentacji Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego na 
podstawie pomiarów ruchu opracowano Prognozę 

i analizę ruchu, zgodnie z którą prognozowane 
natężenie ruchu nie uzasadnia budowy węzła we  
wskazanej lokalizacji.  

2 
Jacek Brzęcki 
Dorota Wiatrowska 
Mariusz Wiatrowski 

23/5  
24/2 24/24/2 
24/3  

Wniosek o kładkę / przejście dla pieszych 
w m. Modła Królewska. 

Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację  kładki dla pieszych w m. Modła 
Królewska. 

3 

Marcin Janiel 
Bartosz Kłaużny 
Ewa Jadwiga Kałużna 
Anna Kałużna 
Przemysław Kałużny 
Grażyna Sawicka 
Roman Janiak 
Pismo B i E 
Mieszkańców wsi 

317/1 
318/8 Główiew 
200/2 Główiew 
318/10  Główiew 
318/10 Główiew 
295/2 Główiew 

Wniosek o przesunięcie osi V1 w okolicy 
Główiewa 100m na zachód do rowu 
melioracyjnego, w celu uniknięcia podziału 
działek rolnych. 

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany 
zwiększy się długość projektowanej drogi. 
Uzyskanie korzystnego podziału działek, we 
wnioskowanym miejscu, spowoduje zmianę 
przebiegu drogi w obszarach sąsiadujących 
i niekorzystny podział sąsiednich nieruchomości. 
Zatem nie ma uzasadnienia dla wnioskowanej 
korekty. 
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Gmina Stare Miasto 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Główiew  

4 

Jerzy Szulc 
Anna Szulc 

454/6 427/3  Wniosek o wykup ziemi od granicy gminy. Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkań 
informacyjnych pragniemy zaznaczyć, że etap 
opracowywania dokumentacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego nie przewiduje 
wykupów gruntów. Decyzję o wykupie części 
działek nienależących do pasa drogowego 
podejmuje, na wniosek właściciela, inwestor po 
uzyskaniu decyzji ZRID. 

5 
Roman Janiak  Wniosek o przejazd gospodarczy km 

9+800 do działek 527, 528, 530, 536, 
537. 

Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację  przejazdu gospodarczego. 

6 

Stanisław Krzępiec 
Jolanta Krzępiec 

19/2 Główiew 
19/2 Główiew 

Wniosek o ekrany akustyczne km 5+800. 
 
Niedopuszczalna geometria węzłów w km 
5+800 w V1 i V3 

Lokalizacja ekranów akustycznych zostanie 
wskazana na podstawie analizy akustycznej 
w Raporcie o oddziaływaniu  na środowisko. 
W wariantach V1 i V3 nie przewiduje się węzłów, a 
projektowany przejazd nad DK25 w ciągu drogi 
gminnej DG 482035P będzie służył do obsługi 
ruchu lokalnego. 

7 

Krzysztof Wróbel 558/2, 
609,608/1, 
561/4, 565/4, 
566/5, 567/4, 
568/13, 569/8 

Wniosek o przedłużenie drogi dojazdowej 
od km 3+600 do km 3+800 strona lewa. 
 

Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji, 
które mają zapewniony dostęp do dróg 
publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały 
zapewniony dostęp do nowoprojektowanych lub 
istniejących dróg publicznych, poprzez dodatkowe 
jezdnie prowadzone wzdłuż trasy głównej. 
Zaprojektowany układ dróg dodatkowych   na 
przedmiotowym odcinku zapewnia wskazanym we 
wniosku działkom dostęp do drogi publicznej. 
Wydłużenie dróg dodatkowych jest 
nieuzasadnione, ponieważ spowodowałaby kolizję 
z istniejącą zabudową. 
W związku z powyższym wniosek nie zostanie 
uwzględniony 

8 
Robert 
Szczepankiewicz 
Anna Szczepankiewicz 

321/3, 321/6, 
871/6 
Główiew 

Brak zgody na odebranie działek. Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
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Gmina Stare Miasto 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Piotr Krzyżanowski 314/24 wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych.  
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
W dalszym etapie projektowym procedowany 
będzie wariant  określony  na podstawie wyników 
analizy wielokryterialnej na podstawie wszystkich 
opracowanych wariantów.  

9 

Marta Bacler 
Tomasz Bacler 
Justyna Sułkowska 
Zofia Sułkowska 
Juliusz Krzyzak 

77/2  
77/2  
77/1  
77/1  
71 

Sprzeciw wobec V1B (zmiana w 
materiałach V2A) przejazdów samochodów 
ciężarowych z ul. Skandynawskiej do 
węzła po istniejącej DK 25, przed 
budynkami mieszkalnymi. 

Dojazd z ul. Skandynawskiej został zapewniony 
projektowanym układem jezdni dodatkowych 
wzdłuż drogi krajowej. Projekt przewiduje 
zlokalizowanie jezdni dodatkowej w jak najbliższej 
odległości od projektowanej drogi krajowej, tak 
aby, ruch pojazdów  odbywał się w podobnej 
odległości od zabudowań jak ma to miejsce 
w stanie istniejącym. Ruch tranzytowy (SDR 
16900poj./dobę) zostanie przeniesiony na trasę 
główną projektowanej DK 25, która znajdować się 
będzie w oddaleniu od zabudowy,  dzięki czemu 
inwestycja poprawi warunki i bezpieczeństwo 
ruchu drogowego na istniejącym odcinku DK 25, 
która będzie obsługiwać tylko przyległy teren (SDR 
200 poj./dobę).   

10 Agnieszka Olenik  Sprzeciw wobec V2 i V3 przechodzącymi w Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
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Gmina Stare Miasto 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Agnieszka Kałużna 
Lidia Pyrzyńska 
Tomasz Pyrzyński 
Stanisław Pyrzyński 
Teresa Pyrzyńska 
Zbigniew Duszyński 
Ksenia Duszyńska 
Ewelina Andrzejewska-
Radke 
Justyna Błaszczyńska 
 

 
314/13 
314/13 
314/6 
314/6 
 
 
316/10, 317/11 
 
326/6 

sąsiedztwie terenów przeznaczonych pod 
zabudowę mieszkaniową. 

klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
W dalszym etapie projektowym procedowany 
będzie wariant  określony  na podstawie wyników 
analizy wielokryterialnej na podstawie wszystkich 
opracowanych wariantów. 

11 

Grzegorz Jasiak 
Marek Graczyk 
Katarzyna Graczyk 
Zdzisław Graczyk 
Wiesława Graczyk 
Pismo C 
P. Grzegorza Jasiaka 

561 
563/1 
563/1 
563 
563 

Sprzeciw wobec V1 i V3 przechodzącymi 
po nieruchomościach właścicieli. 
Wniosek o zmianę wariantów tak, aby 
uniknąć kolizji z zabudową. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w dalszym otoczeniu. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
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Gmina Stare Miasto 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek o zmianę 
przebiegu nie zostanie uwzględniony. 

12 

Agnieszka Borowiak 
Pismo D 
P. Agnieszki 
Borowiak 

521/3 
504, 515, 540 

Sprzeciw wobec V1 przechodzącego w 
pobliżu gospodarstwa i w kolizji z 
posiadanymi polami. Wniosek o odsunięcie 
V1 bardziej na zachód. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej przyspieszonej) nie może być 
kształtowany dowolnie i musi spełniać wymagania 
obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Na przebieg trasy we wskazanych 
lokalizacjach mają wpływ również uwarunkowania 
i możliwości połączenia sąsiednich fragmentów 
tras, jak również wymagania co do minimalnych 
parametrów technicznych. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w dalszym otoczeniu . 
Mając na uwadze powyższe, wniosek o zmianę 
przebiegu nie zostanie uwzględniony 

13 

Pismo E 
WZM Agrico Sp. z o. 
o.  

248/2 Wniosek o zapewnienie dojazdu do działki 
drogą o kat. Ruchu min. KR3. 

Etap opracowywania dokumentacji Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nie 
przewiduje określenia kategorii ruchu dla 
dodatkowych jezdni. Wniosek będzie mógł zostać 
uwzględniony na etapie Koncepcji Programowej, 
która uszczegóławia rozwiązania projektowe 
dotyczące dodatkowych jezdni. 
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2. Gmina Rychwał 

Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Katarzyna Olejnik 
Damian Smelczyński 
Zbigniew Brodecki 
Renata Brodecka 
Szymon Brodecki 
Michał Brodecki 
Irena Brodecka 
Wioleta Norkiewicz 
Piotr Norkiewicz 
Tomasz Zimny 
Patryk Zimny 
Zenon Zimny 
Przemysław Piaseczny 
Ewa Piaseczna 
Marlena Górna 
Józef Rzepke 
Barbara Bartczak 
Jerzy Bartczak 
Julita Grabowska 
Mariusz Grabowski 
Leszek Piaseczny 
Tomasz Woźniak 
Irena Woźniak 
Jan Woźniak 
Anita Jaszczak 
Sławomir Jaszczak 
Robert Sikorski 
Jolanta Sikorska 
Grażyna Waszyńska 
Władysław Waszyński 
Tomasz Waszyński 
Zbigniew Waszyński 
Jan Osiaczyk 
Paulina Woźniak 

1912  
662  
930, 931, 932 
930, 931, 932 
930, 931, 932 
930, 931, 932 
930, 931, 932  
892/1 
892/1 
380 
380 
380 
479/33 
479/33 
 
 
419 
419 
111, 106/2 
111, 106/2 
111, 106/2 
106/1 
106/1 
106/1 
419 
419 
888, 889/1. 
889/2 
888, 889/1. 
889/2 
 
 
 
 

Wniosek o przesunięcie V3 na wschód, ze 
względu na przebieg w pobliżu nowych 
osiedli na ul. Żurawin, ul. Sportowej, ul. 
Tuliszkowskiej, ul. Nowej i ul. 
Złotkowskiej. Brak zgody na wyburzenia, 
przebieg trasy w okolicy zabudowań 
mieszkalnych. 
 
 

Projektowany przebieg wariantu V3, w okolicy 
miasta Rychwał, w obecnych rozwiązaniach 
skutkuje koniecznością wyburzenia 8 gospodarstw, 
zlokalizowanych w projektowanym pasie 
drogowym. Po przeanalizowaniu wniosku 
mieszkańców o przesunięcie wariantu V3 na 
wschód, należy zauważyć, że sugerowana zmiana 
przebiegu geometrii trasy we wskazanej lokalizacji 
również będzie skutkowała koniecznością 
wyburzeń nieruchomości położonych po stronie 
wschodniej (około 5 gospodarstw). Ponadto 
wnioskowana zmiana wymaga dodatkowo wycinki 
około 4 ha lasu.  
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Roman Szymczak 
Filip Zychan 
Irena Marcinkowska 
Andrzej Marcinkowski 
Kamil Marcinkowski 
Przemysław 
Świerczyński 
Anna Świerczyńska 
Jakub Świerczyński 
Sylwia Kowalska 
Paulina Darul 
Sławomir Darul 
Ewa Darul 
Marian Zgórecki 
Ewa Zgórecka 
Daniela Kazimierczak 
Antoni Kazimierczak 
Paweł Kowalski 
Kamila Maleszka 
Szymon Maleszka 
Przemysław Maleszka 
Marcin Pietrzak 
Maria Sapikowska  
Marek Sapikowski 
Halina Kaczmarek 
Waldemar Kaczmarek 
Zbigniew Pachciarz 
Alina Pachciarz 
Iwona Zygan 
Lidia Trocka- Szostak 
Mirosława Trocka 
Henryk Bekała 
Pismo A 
Urzędu Gminy i 
Miasta w Rychwale 
Pismo B 

 
940/5 
563  
969, 1201 
791, 794, 795, 
        792, 805 
 
681/4 
681/4 
 
659/6 
683/5, 683/7 
683/5, 683/7 
683/5, 683/7 
682/1, 682/6 
682/1, 682/6 
659/6 
659/6 
659/6 
627/1 
627/1 
627/1 
14  
940/2, 941/2 
940/2, 941/2 
761, 768, 769, 
771 
761, 768, 769, 
771 
978/1, 978/2 
978/1, 978/2 
892 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Rady Miejskiej w 
Rychwale 

2 

Jadwiga Cierzniak 
Patrycja Szymczak 
Artur Szymczak 
Józef Sobczak 
Zofia Sobczak 
 

246 
1/13 
1/13 
435/2 
435/2 

Dla V3 zapewnić komunikację pieszą lub 
pieszo-jezdną dla całej ul. Żurawin. 
 
Uwzględnić drogę serwisową od 
ul. Konińskiej w południową stronę. 

Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
przejazd w ciągu ul. Żurawin. 
Należy zauważyć, że ul. Konińska nie jest objęta 
zakresem inwestycji. Ruch z niej w kierunku 
północnym będzie odbywał się po istniejącej DK25. 

3 

Waldemar Szymczak 
Roman Szymczak 

 
563  

Wniosek aby obiekt na przecięciu z droga 
powiatową DP2900P  (km 11+000) 
posiadał skrajnię o wysokości co najmniej 
4,5 m. 

Obowiązujące warunki techniczne jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
przewidują minimalną skrajnię wynoszącą 4,50 m. 
Wniosek został uwzględniony. 

4 

Irena Marcinkowska 
Andrzej Marcinkowski 
Kamil Marcinkowski 

791, 794, 795, 
792, 805 

Wniosek o wyprostowanie drogi w 
okolicach ul. Józefów w V1 i V2. 

Z racji na powiązania elementów geometrycznych 
drogi nie jest możliwa zmiana jej przebiegu na 
małym odcinku. Projektowana droga klasy GP 
(głównej ruchu przyspieszonego) musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Zmiana w tym 
miejscu powodowałaby dodatkowe wyburzenia na 
sąsiednich odcinkach. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

5 

Józefa Makarowska 
Henryk Makarowski 
Przemysław 
Świerczyński 
Anna Świerczyńska 
Jakub Świerczyński 
Sylwia Kowalska 
Paulina Darul 
Sławomir Darul 
Ewa Darul 
Marian Zgórecki 
Ewa Zgórecka 
Daniela Kazimierczak 

683/6 
683/6 
681/4 
681/4 
 
659/6 
683/5, 683/7 
683/5, 683/7 
683/5, 683/7 
682/1, 682/6 
682/1, 682/6 
659/6 
659/6 

Sprzeciw wobec wyburzeniom niezbędnym 
do przeprowadzenia V1 i V2 w Rychwale. 

Na odcinku trasy przebiegającym w okolicy miasta 
Rychwał w dokumentacji przedstawiono warianty 
przebiegu trasy zarówno po stronie wschodniej jak 
i zachodniej miasta. 
W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. Wyburzenia nie dotyczą 
wszystkich działek, jednak obecny projekt znajduje 
się w kolizji z istniejącymi budynkami 
mieszkalnymi i gospodarczymi, odpowiednio: 
wariant 1 (km 12+000 do km 14+800) – około 20 
budynków, wariant 2 (km 11+500 do km 14+200) 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Antoni Kazimierczak 
Paweł Kowalski 
Kamila Maleszka 
Szymon Maleszka 
Przemysław Maleszka 
Halina Kaczmarek 
Waldemar Kaczmarek 
Beata Zgórecka 
Sylwia Klemczak 
Andrzej Pietrowski 
Jadwiga Pietrowska 
Anna Kornaszewska 
Grzegorz Kornaszewski 
Ewa Głąbiska 
Karol Głąbicki 
Janina Wędewska 
Adam Lenard 
Halina Lenard 
Mieczysława Tomasik 
Pismo D 
Mieszkańców miasta 
Rychwał 
Pismo E 
Mieszkańców miasta 
Rychwał 

659/6 
627/1 
627/1 
627/1 
761, 768, 769, 
771 
761, 768, 769, 
771 
682/1, 682/6 
659/5 
682/3 
682/3 
6/2 
6/2 
442/3 
442/3 
442/10 
627/2 
627/2 
806, 796, 798 

– około 23 budynków. 
W części ekonomiczno-finansowej dokumentacji 
zostaną uwzględnione koszty realizacji 
poszczególnych wariantów, w tym w szczególności 
związane z ewentualną potrzebą przesiedlenia 
mieszkańców.  
Za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi 
dotychczasowym właścicielom i użytkownikom 
wieczystym przysługuje odszkodowanie ustalane 
przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego, opracowywanego  po 
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

6 

Zbigniew Miętkiewicz 
Zbigniew Miętkiewicz 
Aurelia Miętkiewicz 
Krzysztof Miętkiewicz 
 

669, 670 Brak dojazdu do działek 669, 670 w V1. Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji, 
które mają zapewniony dostęp do dróg 
publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały 
zapewniony dostęp do nowoprojektowanych lub 
istniejących dróg publicznych, poprzez dodatkowe 
jezdnie prowadzone wzdłuż trasy głównej. Dojazd 
do przedmiotowych działek w V1 zostanie 
uzupełniony. 

7 
Marta Zielezińska 
Sławomir Sanigórski 
Łucja Rusir 

910/2 
910/2 
939/1, 939/2, 

Sprzeciw wobec realizacji V3 w okolicy ul. 
Złotkowskiej i ul. Nowej z powodu bliskości 
zabudowań mieszkalnych oraz wydłużenia 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Rafał Rusir 
Wiktor Rusir 
Barbara Wąchnicka 
Bartosz Wąchnicki 
Magdalena Rusin 
Marian Osiaczyk 
Waldemar Woźniak 
Mariusz Bednarek 
Agnieszka Bednarek 
Leokadia Cicha 
Krzysztof Cichy 
Aleksandra Cicha 
Karolina Waszyńska 
Anna Marczak 
Marta Duszyńska 
Justyna Kaźmierczak 
Jacek Kaźmierczak 
Jolanta Maciaszek-
Waszak 
Wanda Dominiak 
 

945 
939/1, 939/2, 
945 
939/1, 939/2, 
945 
1234 
939/2 
939/2 
 
 
953 
953 
961, 962 
961, 962 
961, 962 
 
 
1148/3 
926/1 
926/1, 946/1 

dojazdu do centrum miasta Rychwał.  innymi obiektami. Zmiany w układzie 
komunikacyjnym otoczenia drogi są nieuniknione, 
dąży się jednak do ich ograniczenia. 
Dojazd z ul. Złotkowskiej  do centrum miasta 
Rychwał w wariantach V1 i V2  będzie możliwy 
istniejąca droga powiatową, natomiast w wariancie 
V3 projektowaną drogą dodatkową wzdłuż drogi 
krajowej, a następnie istniejącą droga wojewódzką 
nr 443.  
Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w dalszym otoczeniu. 

8 

Andrzej Wieczorek 
Damian Wieczorek 
Barbara Szczepańska 
Wioletta Wasilewicz 
Marek Olczak 
Agnieszka Woźniak 
Mateusz Gajdziński 
Eryk Olczak 
Renata Olczak 
Julita Olczak 
Eugeniusz Olczak 
Jacek Flis 
Ewa Flis 
Elżbieta Domagała 

300 
300 
287/2 
340 
241 
253 
 
241 
241 
241 
241 
327/2 
327/2 
327/2 

Zapewnienie w V3 obecnego dojazdu w 
ciągu  ul. Żurawin do centrum miasta 
Rychwał. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań, aby inwestycja w jak 
najmniejszym stopniu zmieniała istniejący układ 
komunikacyjny, jednakże nie zawsze jest to 
możliwe. 
W ramach opracowania przewidziano zachowanie 
ciągłości drogi powiatowej nr 3320P i 
zaprojektowano obiekt umożliwiający przejazd ul. 
Żurawin. 
Wniosek został uwzględniony. 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Tadeusz Domagała 
Barbara Antas  
Agata Urbaniak 
Aleksandra Juszczak 
Paweł Juszczak 
Marek Guźnik 
Marika Wasiewicz 

327/2 
187 
 
210/1 
210/1 
205/2 
 

9 

Edyta Bogacka 
Tadeusz Sanigówski 
Robert Sanigórski 
Grażyna Sanigórska 

910 
908, 909 
908, 909 
908, 909 

Brak zgody na realizację inwestycji na 
posiadanych działkach. 

Działki 908, 909 znajdują się w znacznym 
oddaleniu od planowanych wariantów. Występuje 
kolizja wariantu V3 z działkami 910/1, 910/2. 
Protest będzie uwzględniony przy ocenie 
zasadności realizacji inwestycji. Jednym 
z głównych celów przygotowania STEŚ jest dążenie 
do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

10 

Danuta 
Dzwoniarkiewicz 
Izabela Wieczorek 
Anna Rzepczak 
Michał Urbaniak 
Grażyna Urbaniak 
Waldemar Urbaniak 
Beata Wojtyniak 
Sylwester Wojtyniak 
Krystian 
Dzwonarkiewicz 
Daria Dzwoniarkiewicz 

237 
300 
346 
346 
346 
346 
328/1 
328/1 
237 
237 
237 
237 

Sprzeciw wobec realizacji V3 w okolicy ul. 
Żurawin. Ze względu na wysiedlenia, 
niedogodności związane z nową drogą jak 
hałas i zanieczyszczenia oraz ze względu 
na wydłużenie dojazdów. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. Dąży się również do 
ograniczenia wpływu inwestycji na istniejący układ 
komunikacyjny,  jednakże zmiany są nieuniknione. 
W ramach opracowania przewidziano zachowanie 
ciągłości drogi powiatowej nr 3320P i 
zaprojektowano obiekt umożliwiający przejazd ul. 
Żurawin. 
Wniosek o zachowanie ciągłości ul. Żurawin został 
uwzględniony. 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Irena Dzwoniarkiewicz 
Grzegorz 
Dzwonarkiewicz 
Edyta Kasprzak 
Bartosz Kasprzak 
Irena Gajdzińska 
Marzena Rzewska 
Mariusz Rzewski 
Jan Wojtynka 
Sabina Wojtynka 
Marcin Jąkalski 
Ewelina Jąkalska 
Grzegorz 
Czerniejewski 
Halina Czerniejewska 
Wojciech Dykta 
Alicja Dykta 
Ilona Majchrzak 
Barbara Guźnik 
Aleksandra Wojtyniak 
Karol Majchrzak 
Kazimierz Wasiewicz 
Monika Michalak 
Karol Michalak 
Grzegorz Zaradzki 
Marianna Urbaniak 
Henryk Urbaniak 
Jarosław Urbaniak 
Roman Czerniejewski 
Elżbieta Sobańska 
Piotr Sobański 
Patrycja Sobańska 
Marta Jasińska 

237 
237 
240/3 
1913/2 
1913/2 
180/2, 353/2, 
358, 354 
191/1 
191/1 
341 
341 
353/1 
353/1 
192/1 
205/2 
328 
192/1 
340 
209, 208/2, 
207/2 
209, 208/2, 
207/2 
366 
332, 333 
332, 333 
332, 333 
191/1, 191/2, 
341 
140/1 
140/1 
140/1 
366 
 

11 
Jadwiga Zimna 
Urszula Pęcherzewska 
Sławomir Nowak 

380 
1084 
895, 1191 

Sprzeciw wobec całej inwestycji. Postulat 
zmiany całego projektu na korzystny dla 
mieszkańców. 

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi.  
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Małgorzta Bugno 490, 500, 571, 

570 
Wniosek o wiadukt wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2900P. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań aby projekt był jak 
najkorzystniejszy dla mieszkańców i użytkowników 
dróg.  
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów,  w  wyniku  czego  można  
wskazać wariant  najkorzystniejszy,    wskazany  
jako  preferowany  we  wniosku  o  wydanie  do  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
W przypadku budowy wiaduktu wzdłuż drogi 
powiatowej nr 2900P, zachodzi konieczność 
wyburzenia około 6 budynków, dlatego dojazd od 
strony miejscowości Dąbroszyn do istniejącej drogi 
krajowej w V3 został zaprojektowany dodatkową 
jezdnią do projektowanego węzła w km 12+000.  

12 

Lidia Korga 
Sławomir Korga 
Ewa Laskowska 
Agnieszka Glanc 
Andrzej Glanc 
Krystian Glanc 
Magdalena Kociarska 
Jolanta Sztylka 
Małgorzata Rzepecka 
Joanna Janicka 
Marcin Sztylka 
Jan Szczepaniak 
Ryszard Walczak 
Karol Woźniak 
Hieronim Woźniak 
Halina Stanowa 
Bartosz Przybylski 

154, 194 
154, 194 
190, 191 
151/5, 151/6 
151/5, 151/6 
151/5, 151/6 
 
 
 
 
135 
 
 
157/2 
 
 
 

Sprzeciw wobec budowy drogi z racji na 
brak alternatywnego wariantu w okolicy 
wsi Lubiny i Biała Panieńska. 

Przebieg wariantów na przedmiotowym odcinku 
zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. 2016 poz. 124), z uwzględnieniem 
konieczności dowiązania do przyjętego przebiegu 
drogi na odcinku leśnym oraz dążąc do 
zminimalizowania liczby kolizji. 
W wyniku ponownej analizy, zdecydowano się 
przychylić do wniosku i zmienić wariant 3, który na 
odcinku od wsi Siąszyce Pierwsze do granicy 
gminy Rychwał będzie przebiegał po wschodniej 
stronie istniejącej DK 25 (przedstawiono w części 
rys. arkusz 3).  
Należy jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę 
rozproszoną zabudowę charakteryzującą 
otaczający teren, poprowadzenie wariantu, który 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Arkadiusz Sztylka 
Marek Woźniak 
Dorota Bazela 
Jan Bazela 
Piotr Miniec 
Bogdan Przybylski 
Grażyna Olejniczak 
Anna Solarczyk 
J Solarczyk 
Marian Bednarek 
Grzegorz Dolecki 
Leszek Miedziński 
Magda Bednarek 
Urszula Bazela 
Artur B 
Jan Laskowski 
Kamila Miedzińska 
Ewelin Jaredza 
Krzysztof Sztylka 
Wojciech Witkowski 
Mirosława Witkowska 
Łukasz Witkowski 
Patrycja Witkowska 
Krzysztof K 
Piotr Sz 
Alina Bednarek 
Robert Cichy 
Agnieszka Woźniak 
Katarzyna Talar 
W Napierała 
Henryk Liepka 
Jarosław Bocianowski 
Maciej Chmielewski 
Dariusz Romecki 
Leszek Karolczak 
Mieczysław K 

135 
157/4, 279, 438 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
135 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uniknąłby kolizji z zabudową jest niemożliwe. 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Beata Miniec 
Marzena Borowiak 
Henryk Domagała 
Damian B 
Józef Osajda 
Aleksander Solarczyk 
Krzysztof Marciniak 
Agata Marciniak 
Piotr Miedziński 
Ilona Miedzińska 
Stanisław Pawlicki 
Damian Banarowski 
Klaudia Gordzewicz 
Mieczysław P 
Rafał Sasin 
Irena Stankowska 
Anna Miedzińska 
Jan Sass 
Jan Grala 
Bożena Woźniak 
Sławomir Bąk 
Henryk Osajda 
Wiesław Bednarek 
Andrzej Marciniak 
Barbara Przybylska 
Henryk Bocianowski 
Mariusz Miniec 
Józef M 
Zenon W 
Krzysztof Kociarski 
Dorota Domagała 
Kazimierz U 
Radosław Janicki 
Dorota Wojciechowska 
Stanisław Donajski 
Zbigniew Laskowski 

 
273/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
352 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
Lucyna Parzkowska 
Leszek Borowiak 
Józef Janczak 
Teresa Borowiak 
Krzysztof L 
Henryk G 
Arkadiusz Szczepaniak 
Marek Dzwoniarski 
Grzegorz 
Wojciechowski 
Iwona Dzwoniarska 
Henryk Grala 
Beata Budoi 
Józef Grygiel 
Mirosław Pawlicki 
Henryk Derdziak 
Mariusz Skalski 
Damian Bednarek 
Pismo G 
P. Lidii Korgi 

13 

Pismo C 
Sołectw Biała 
Panieńska, Gliny, 
Lubiny 

 Sprzeciw wobec budowy drogi z racji na 
brak alternatywnego wariantu w okolicy 
wsi Lubiny i Biała Panieńska, brak 
możliwości wjazdu na projektowaną drogę, 
pogorszenie warunków bezpieczeństwa. 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Przebieg wariantów na przedmiotowym odcinku 
zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. 2016 poz. 124), z uwzględnieniem 
konieczności dowiązania do przyjętego przebiegu 
drogi na odcinku leśnym oraz dążąc do 
zminimalizowania liczby kolizji. 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
W wyniku ponownej analizy, zdecydowano się 
przychylić do wniosku i zmienić wariant 3, który na 
odcinku od wsi Siąszyce Pierwsze do granicy 
gminy Rychwał będzie przebiegał po wschodniej 
stronie istniejącej DK 25 (przedstawiono w części 
rys. arkusz 3). 
Należy jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę 
rozproszoną zabudowę charakteryzującą 
otaczający teren, poprowadzenie wariantu, który 
uniknąłby kolizji z zabudową jest niemożliwe. 
W przedmiotowym obszarze nie przewiduje się 
budowy węzła, wjazd na projektowaną drogę 
będzie możliwy w Rychwale lub Stawiszynie. Ruch 
lokalny będzie obsługiwany przez pozostawiony 
istniejący przebieg DK 25 oraz dodatkowe jednie 
projektowanej drogi. 
Inwestycja rozbudowy drogi krajowej poprawi 
bezpieczeństwo ruchu drogowego, dzięki 
przeniesieniu ruchu tranzytowego na drogę 
wyższej klasy, która charakteryzuje się wyższymi 
wymaganiami wobec urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. 

14 

Pismo F 
P. Andrzeja Glanca 

 Sprzeciw wobec budowy drogi z racji na 
brak alternatywnego wariantu w okolicy 
wsi Lubiny i Biała Panieńska, wydłużenie 
dojazdów, emisję hałasu i zanieczyszczeń. 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Przebieg wariantów na przedmiotowym odcinku 
zaprojektowano zgodnie z obowiązującymi 
warunkami technicznymi,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  
(Dz. U. 2016 poz. 124), z uwzględnieniem 
konieczności dowiązania do przyjętego przebiegu 
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Gmina Rychwał 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 
drogi na odcinku leśnym oraz dążąc do 
zminimalizowania liczby kolizji. 
W wyniku ponownej analizy, zdecydowano się 
przychylić do wniosku i zmienić wariant 3, który na 
odcinku od wsi Siąszyce Pierwsze do granicy 
gminy Rychwał będzie przebiegał po wschodniej 
stronie istniejącej DK 25 (przedstawiono w części 
rys. arkusz 3). 
Należy jednak zaznaczyć, że biorąc pod uwagę 
rozproszoną zabudowę charakteryzującą 
otaczający teren, poprowadzenie wariantu, który 
uniknąłby kolizji z zabudową jest niemożliwe. 
Zmiany w układzie komunikacyjnym otoczenia 
drogi są nieuniknione, dąży się jednak do ich 
ograniczenia. W przedmiotowym obszarze nie 
przewiduje się budowy węzła, przewidziano 
zachowanie ciągłości drogi powiatowej nr 3248P i 
drogi gminnej 486032P oraz zaprojektowano 
obiekty umożliwiające przejazd wzdłuż tych dróg. 
Ruch lokalny będzie obsługiwany przez 
pozostawiony istniejący przebieg DK 25 oraz 
dodatkowe jezdnie projektowanej drogi. 
 

3. Gmina Stawiszyn 

Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Anita Krzyżaniak 
Michał Krzyżaniak 

 V2 powoduje zniszczenie kolejki 
wąskotorowej i krajobrazowej części 
Zbierska. 

Należy zaznaczyć, że inwestycja nie wpłynie na 
możliwość eksploatacji kolei wąskotorowej. Na 
odcinkach wskazanych przez zarządcę kolei 
wąskotorowej przewiduje się lokalizację 
wiaduktów. 

2 
Piotr Kubiak 
Katarzyna K. 

328, 329/1  
77/1  

Wniosek o branie pod uwagę klasy gleb, 
gdzie planowana jest droga oraz wyburzeń 

Analiza wielokryterialna uwzględnia koszty 
wynikające z budowy geologicznej podłoża 
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Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Andrzej Jawornik 
 

budynków. gruntowego, jak również koszty wykupu gruntu 
oraz odszkodowań dla mieszkańców. 

3 

Kamila Machowiak  
 

 Wniosek o przesunięcie wariantu 2 bliżej 
lasu po stronie wschodniej istniejącej DK 
25 na odcinku Zbiersk Kolonia – Petryki – 
Złotniki. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej przyspieszonej) nie może być 
kształtowany dowolnie i musi spełniać wymagania 
obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Na przebieg trasy we wskazanych 
lokalizacjach mają wpływ również uwarunkowania 
i możliwości połączenia sąsiednich fragmentów 
tras, jak również wymagania co do minimalnych 
parametrów technicznych. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w dalszym otoczeniu. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony 

4 

Magdalena Kaczała 
Izabela Kaczała 

275/10 Petryki Sprzeciw wobec przecięciu lasu w 
okolicach Stawiszyna V2 dz. Nr 262 
(miejsce spacerów wycieczek i siedlisko 
zwierząt). 

Koszty środowiskowe związane z przejściem drogi 
przez wskazane miejsce, będą uwzględnione 
w analizie wielokryterialnej, wycince podlega 
0,8 ha lasu. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w dalszym otoczeniu drogi. 

5 

Barbara Włodarczyk 
 

 Wniosek o poprowadzenie V3 od tzw. Łysej 
Góry przez las za kanałem. 

Wnioskowana zmiana wymagałaby wydłużenia 
trasy o około 500 m, dodatkowej wycinki około 
3 ha lasu. Zmiana jest nieuzasadniona ze 
względów ekonomicznych i środowiskowych. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

6 Grzegorz Kaczmarek 287 Petryki Wniosek o przejście dla pieszych na 
wysokości Stawiszyna V1 (km 32+900). 

Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację  kładki dla pieszych w m. Stawiszyn. 

7 

Elżbieta Włodarz 
Filip Włodarz 
 

235 Zbiersk Sprzeciw wobec V3 – odcina posesję z 
nowym domem od wsi Zbiersk, przechodzi 
przez teren chroniony żerowania żurawia.  

Dojazd do posesji zostanie odtworzony, przejazd 
na druga stronę projektowanej drogi możliwy 
będzie najbliższym przejazdem gospodarczym, 
zlokalizowanym w km 29+500 znajdującym się 
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Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

500 m od posesji. 
Występowanie obszaru chroniony żurawia zostanie 
potwierdzone na podstawie prowadzonej 
inwentaryzacji przyrodniczej i uwzględnione 
w dokumentacji. 

8 
Agnieszka Adamczyk 88/2 Czy ekrany będą założone na odcinku od 

km 26+000 do km 27+000? 
Lokalizacja ekranów akustycznych zostanie 
wskazana na podstawie analizy akustycznej 
w Raporcie oddziaływania  na środowisko. 

9 

Beata Dolska 
Zdzisław Dolski 

 Sprzeciw wobec V3 przechodzącego w 
sąsiedztwie nowego domu oraz lasu, który 
trzeba chronić. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej przyspieszonej) nie może być 
kształtowany dowolnie i musi spełniać wymagania 
obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Na przebieg trasy we wskazanych 
lokalizacjach mają wpływ również uwarunkowania 
i możliwości połączenia sąsiednich fragmentów 
tras, jak również wymagania co do minimalnych 
parametrów technicznych. 
Zmiana przebiegu geometrii trasy we wskazanej 
lokalizacji spowoduje kolizję z nieruchomościami 
położonymi w miejscowości Zbiersk. 
Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje przygotowanie Materiałów do 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy wybrany do realizacji. 
Określa się w niej m.in. wpływ inwestycji na 
środowisko oraz wskazuje wymagania, jakie należy 
spełnić w celu zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania drogi. 

10 

Wiesław Wawrzyniak 66, 62, 91 
Zbiersk 
Cukrownia 

Wniosek o skrzyżowanie w V2 km 26+800, 
który bezpośrednio podłączy do drogi 
zakład w Zbiersku. 

W wyniku przeprowadzonej analizy 
z wykorzystaniem m.in. prognoz i analiz ruchu nie 
stwierdzono konieczności projektowania 
skrzyżowania we wskazanej lokalizacji.  
Dojazd do zakładu będzie możliwy istniejącą drogą 
krajową oraz projektowanym układem dróg 
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Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

dodatkowych. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

11 

Waldemar Wożniak  Wniosek o skrzyżowanie w V2 lub V3 w 
km 26+400 (pod lasem), Umożliwiający 
dojazd do zakładu w Zbiersku. 
Sprzeciw wobec V1, który dzieli Zbiersk. 

W wyniku przeprowadzonej analizy 
z wykorzystaniem m.in. prognoz i analiz ruchu nie 
stwierdzono konieczności projektowania 
skrzyżowania we wskazanej lokalizacji.  
Dojazd do zakładu będzie możliwy istniejącą drogą 
krajową oraz projektowanym układem dróg 
dodatkowych. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 
Wariant 1 został zaprojektowany w oddaleniu od 
istniejącej DK 25 z uwagi na to, że rozbudowa 
drogi krajowej po istniejącym śladzie wiąże się z 
koniecznością poszerzenia pasa drogowego oraz 
znaczą ilością wyburzeń (około 20 budynków). W 
wariancie 1 przewiduje się wyburzenie 8 
budynków. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów,  w  wyniku  czego  można  
wskazać wariant  najkorzystniejszy,    wskazany  
jako  preferowany  we  wniosku  o  wydanie  do  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

12 

Jakub Rogacki 
Szymon Rogacki 
Mariusz Rogacki 
Ewa Rogacka 

52/1, 52/2 
46/1, 46/3, 75 
79/1, 80/1, 
127/1, 127/3, 
21/2, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 68, 
69, 75, 76, 77, 
78, 79/1, 80/1, 

V3 w znacznym stopniu utrudni 
prowadzenie działalności ze względu na 
wydłużenie dojazdu do pól. 
 
 

W celu uniknięcia nadmiernego wydłużenia 
dojazdów projektuje się przejazdy nad lub pod 
drogą. Inwestycja zmienia istniejący układ 
komunikacyjny, co nieraz wiąże się z wydłużeniem 
drogi dojazdu do różnych miejsc.  
Przejazd gospodarczy zostanie zaprojektowany w 
km 38+400. 
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95 
Piątek Mały 
Kolonia 

13 

Janina Lewandowska 
Jerzy Lewandowski 
Łukasz Michałowski 

601, 601/1 
Zbiersk 
601, 601/1 
Zbiersk 
 

Wniosek o wytyczenie drogi w okolicy 
Zbierska przez las po stronie zachodniej. 

Po przeanalizowaniu propozycji, stwierdzono , że 
poprowadzenie przebiegu drogi dwujezdniowej 
klasy GP przez obszar leśny, wymaga wycinki 
około 10 ha lasu. Wycinki tak dużego obszaru 
leśnego można uniknąć zgodnie z przedstawionymi 
wariantami. 
Należy zauważyć, że opracowanie projektowe 
rozbudowy drogi krajowej nr 25 obejmuje również 
przygotowanie Materiałów do Decyzji o 
Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) wraz z 
jej uzyskaniem. Decyzja ocenia i określa wpływ 
inwestycji na środowisko oraz wskazuje 
wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Ze względu na znaczną ingerencję w obszar leśny, 
wniosek nie może zyskać akceptacji. 

14 

Mirosław Sfilter 248 Zbiersk V1 i V3 Nie mogą być zrealizowane. 
V1 ze względu na koszty wyburzeń i 
budowy ekranów akustycznych. V3 ze 
względu na wyburzenia, oddzielenie 5 
domów, odcięcie dostępu do lasu. 
Przebiega przez tereny chronione, 
archeologiczne, grunty słabonośne. 
Zaprojektowane łuki nie spełniają 
wymogów. 

Koszty wyburzeń, strat środowiskowych oraz 
społecznych zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej. Geometria spełnia wymagania 
stawiane projektowanej drodze klasy GP zgodnie 
z wymogami warunków technicznych jakie 
powinny spełniać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Dojazd do nieruchomości będzie 
możliwy projektowanym układem dróg 
dodatkowych. 
Lokalizacja terenów chronionych oraz cennych 
archeologicznie została ustalona na podstawie 
materiałów uzyskanych od właściwych jednostek. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

15 Arkadiusz Szwedek 300, 301, 302, 
303 Zbiersk 

Wydanie pozwolenia na budowę w 2016r. 
było kardynalnym błędem, gdyż Urząd 

Należy zauważyć, że Urząd Gminy nie znał 
przebiegu wariantów projektowanej rozbudowy 
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Cukrownia posiadał wiedzę na temat jej 
zagospodarowania. 

drogi krajowej nr 25 w 2016 r. Jednocześnie 
dokumentacja opracowywana na etapie Studium 
Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego nie 
stanowi  podstawy prawnej do odmowy wydania 
pozwolenia na budowę. 

16 

Damian Sieradzki 
Barbara Kobierna 
Milena Kobierna 
Bogusław Liszy 
Aneta Sieradzka 
Marcin Kupisas 
 

19 Stawiszyn 
72 Stawiszyn 
72 Stawiszyn 
270 Stawiszyn 
22 Stawiszyn 
210/1 Petryki 
Wieś Stary 
Kiączyn 

Brak zgody na V1 i V2 ze względu na 
kolizję z posiadanym gospodarstwem i 
polami.  

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. 
Zmiany w układzie komunikacyjnym otoczenia 
drogi są nieuniknione, dąży się jednak do ich 
ograniczenia. W przedmiotowym obszarze 
przewiduje się budowę węzła, przewidziano 
zachowanie ciągłości drogi powiatowej nr 4585P. 
Ruch lokalny będzie obsługiwany przez 
pozostawiony istniejący układ dróg. Takie 
rozwiązanie umożliwi przejazd do przedmiotowych 
działek, a tym samym pozwoli na ich użytkowanie. 
W części ekonomiczno-finansowej dokumentacji 
zostaną uwzględnione koszty poszczególnych 
wariantów, w tym w szczególności związane 
z ewentualną potrzebą przesiedlenia mieszkańców.  
Za nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi 
dotychczasowym właścicielom i użytkownikom 
wieczystym przysługuje odszkodowanie ustalane 
przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego, opracowywanego  po 
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 

17 

Marcin Prusak 
Ewa Prusak 
Mirosława Dzbanuszek 
Błażej Sz. 
 

218/2 Długa 
Wieś Druga 
 
 

V3 Sprzeciw wobec sąsiedztwa przebiegu 
trasy i projektowanego węzła. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej przyspieszonej) nie może być 
kształtowany dowolnie i musi spełniać wymagania 
obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Na przebieg trasy we wskazanych 
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lokalizacjach mają wpływ również uwarunkowania 
i możliwości połączenia sąsiednich fragmentów 
tras, jak również wymagania co do minimalnych 
parametrów technicznych. 
Projektowany węzeł został zaprojektowany na 
przecięciu drogi krajowej 25 i drogi powiatowej 
4587P w dwóch wariantach A i B. W przypadku 
wariantu B łącznica węzła zlokalizowana jest po 
przeciwnej stronie drogi powiatowej, a tym samym  
nie występuje kolizja z działka 218/2.Szczególowe 
rozwiązania geometryczne węzła zostaną 
opracowane na kolejnym etapie projektowym, tj. 
Koncepcji programowej, po wyborze wariantu 
preferowanego. 

18 

Ireneusz Dąbkowski 
Zbiersk 136 

563, 564 Kolizja V1 z hodowlą szynszyli. Geometria drogi nie może być kształtowana 
dowolnie. Na przebieg w danym miejscu mają 
wpływ również uwarunkowania i możliwości 
połączenia sąsiednich fragmentów trasy. Jak 
również wymagania co do minimalnych 
parametrów, np.: promieni łuków, długości 
odcinków. Na przedmiotowym odcinku V1 przyjęto 
minimalne parametry techniczne. 
W przypadku V2 i V3 kolizja z hodowlą nie 
występuje.  
W części ekonomiczno-finansowej dokumentacji 
zostaną uwzględnione koszty poszczególnych 
wariantów, w tym w szczególności związane z 
wystąpieniem kolizji z zabudową. Za 
nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi 
dotychczasowym właścicielom i użytkownikom 
wieczystym przysługuje odszkodowanie ustalane 
jest przez Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie 
operatu szacunkowego sporządzonego przez 
rzeczoznawcę majątkowego, opracowywanego  po 
uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację 
inwestycji drogowej. 
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19 

Tomasz Biesiada 
 
 
Maria Paszyn 
Włodzimierz Jasiak 
Katarzyna Jasiak 
Bartłomiej Jasiak 

117 Długa Wieś 
Druga 
35, 37 Piątek 
Wielki 
142/1 Stawiszyn 
142/1 Stawiszyn 
142/1 Stawiszyn 
142/1 Stawiszyn 

Sprzeciw wobec prowadzenia inwestycji ze 
względu na zmianę krajobrazu i 
zanieczyszczenia. 

Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje przygotowanie Materiałów do 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy wybrany do realizacji. 
Określa się w niej m.in. wpływ inwestycji na 
środowisko oraz wskazuje wymagania, jakie należy 
spełnić w celu zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania drogi. 

20 

Sylwia Grabowska 
Piotr Grabowski 
Wiesława Grabowska 
Eugeniusz Grabowski 
Grzegorz Sosienko 
Zofia Plucińska 
Marek Pluciński 
Adrianna Bielak 
Jolanta Bielak 
Monika Śmieszniak 
Józef Solarczyk 
Elżbieta Błaszczyk 

86/4 Zbiersk 
86/4 Zbiersk 
86/3 Zbiersk 
86/3 Zbiersk 
145 Zbiersk 
 
 
187/4 Zbiersk  
187/4 Zbiersk  
306 Zbiersk  
128 Zbiersk 
315, 304/1 

Sprzeciw wobec V2 przebiegającego w 
pobliżu działek. Utrudnienie dojazdu do 
Zbierska. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami.  
Zmiany w układzie komunikacyjnym otoczenia 
drogi są nieuniknione, dąży się jednak do ich 
ograniczenia. W ramach opracowania przewidziano 
zachowanie ciągłości drogi powiatowej nr 4584P i 
4586P oraz zaprojektowano obiekty umożliwiający 
przejazd wzdłuż tych dróg. 
Jest to jeden z proponowanych wariantów. Wyniki 
konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi.  

21 Jan Różański 
 

3, 37, 38, 39, 
42, 191 Piątek 

V3 Sprzeciw wobec przebiegu trasy 
sąsiadującym z polami. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej przyspieszonej) nie może być 
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Anna Anczykowska 
Wiesława Durkowska 
Karol Grochulski 

Mały 
2, 65 Piątek Mały 
Piątek Mały 
39, 45 Piątek 
Mały 

 
V3 Sprzeciw wobec przebiegu trasy 
sąsiadującym z gospodarstwem. 
 
 

kształtowany dowolnie i musi spełniać wymagania 
obowiązujących warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. Na przebieg trasy we wskazanych 
lokalizacjach mają wpływ również uwarunkowania 
i możliwości połączenia sąsiednich fragmentów 
tras, jak również wymagania co do minimalnych 
parametrów technicznych. 
Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje przygotowanie Materiałów do 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy wybrany do realizacji. 
Określa się w niej m.in. wpływ inwestycji na 
środowisko oraz wskazuje wymagania, jakie należy 
spełnić w celu zminimalizowania negatywnego 
oddziaływania drogi. 
Przejazd pomiędzy strona wschodnia i zachodnią 
projektowanej drogi GP oraz dojazd do istniejącej 
DK25 będzie możliwy istniejącym układem dróg w 
tym projektowanym przejazdem wzdłuż drogi 
powiatowej 4598P. 

22 

Anna Drytkiewicz 
Zajazd Leśna Chata 

 Brak bezpośredniego połączenia z nowym 
przebiegiem drogi zagraża rentowności 
zajazdu. 

W związku z równoległym przebiegiem 
projektowanej i istniejącej drogi krajowej na 
wysokości zajazdu, nie ma możliwości 
bezpośredniego podłączenia nieruchomości, na 
której prowadzona jest działalność gospodarcza do 
projektowanej drogi klasy GP. Takie rozwiązanie 
wymusiłoby zlokalizowanie skrzyżowania, które 
z uwagi na niewielką odległość pomiędzy droga 
istniejącą, a projektowaną nie może zostać 
zaprojektowane z uwzględnieniem warunków 
technicznych. Warunki techniczne, dla drogi klasy 
G,  określają 
odstępy  między  skrzyżowaniami  poza  terenem  
zabudowanym  mniejsze  niż 800 m (wyjątkowo 
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600 m). Odległość między projektowaną, a 
istniejącą drogą krajową wynosi  około 40 m. 
Dojazd do zajazdu możliwy jest istniejącym 
przebiegiem drogi krajowej oraz układem dróg 
dodatkowych. 

23 

Zbigniew Piątkowski 
Emilia Wrzos-
Piątkowska 

263/2 Zbiersk V3 powoduje wydłużenie dojazdu z domu 
do miasta. 

Dojazd z przedmiotowej nieruchomości do 
miejscowości Zbiersk, w stosunku do stanu 
istniejącego, wydłuży się o około 750 m. 
W ramach opracowywania projektu dokłada się 
starań, aby inwestycja w jak najmniejszym stopniu 
zmieniała istniejący układ komunikacyjny, 
jednakże nie zawsze jest to możliwe. 

24 

Ewa K. 5/1 Petryki Sprzeciw wobec V2 przechodzącemu przez 
środek działki. Pozostałe fragmenty nie 
będą nadawać się do eksploatacji. 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Zgodnie z informacją przekazaną podczas spotkań 
informacyjnych pragniemy zaznaczyć, że etap 
opracowywania dokumentacji Studium Techniczno-
Ekonomiczno-Środowiskowego nie przewiduje 
wykupów gruntów. Za nieruchomości 
przeznaczone pod budowę drogi dotychczasowym 
właścicielom i użytkownikom wieczystym 
przysługuje odszkodowanie ustalane jest przez 
Wojewodę Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
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majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. Ponadto decyzję o wykupie części 
działek nienależących do pasa drogowego tzw. 
„resztówek” podejmuje, na wniosek właściciela, 
inwestor po uzyskaniu decyzji ZRID.  

25 

Pismo A 
Urzędu Gminy i 
Miasta w 
Stawiszynie 

 -Wniosek o zaplanowanie przebudowy DG 
674333P do istniejącej DK 25.  
-Wniosek o przejście dla pieszych w V1 
km 32+900 
-Wniosek o przeprojektowanie łącznic 
węzła V1 tak, aby nie wchodziły na działkę 
133/4. 
 
 
 
-Wniosek o przejazd w miejscowości Piątek 
Mały. (V1) 
 
-Wniosek o poprowadzenie drogi 
dojazdowej do miejsca pamięci 
pomordowanych w czasie II Wojny 
Światowej w m. Biała Panieńska. 
 
-Wniosek o węzeł na wysokości Zbierska 
V3. 
 
 
-Wniosek o przejazd w V2 w km 28+100. 
 
-Brak dojazdu do pól. 
 
 
 
 
 

- Wniosek zostanie uwzględniony. 
 
- Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację  kładki dla pieszych  
- Zmiana układu łącznic będzie się wiązała 
z dodatkowymi kolizjami z istniejącą zabudową. 
Jednakże należy zaznaczyć, że rodzaj i parametry 
węzła zostaną ustalone ostatecznie w Projekcie 
Budowlanym. Wniosek nie zostanie uwzględniony 
na tym etapie. 
- Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację przejazdu w m. Piątek Mały (wariant 
V1) 
- Poprowadzenie dodatkowej jezdni wzdłuż DK25 
wiązało się będzie z dodatkową wycinką lasu, 
a dojazd do tego miejsca jest możliwy od strony 
wschodniej. Wniosek nie zostanie uwzględniony na 
tym etapie. 
- W wyniku przeprowadzonej analizy 
z wykorzystaniem m.in. prognoz i analiz ruchu nie 
stwierdzono konieczności projektowania 
skrzyżowania we wskazanej lokalizacji. 
- Wniosek został uwzględniony. Przewidziano 
lokalizację przejazdu  
- Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji, 
które mają zapewniony dostęp do dróg 
publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały 
zapewniony dostęp do nowoprojektowanych lub 
istniejących dróg publicznych, poprzez dodatkowe 
jezdnie prowadzone wzdłuż trasy głównej.  
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Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

-Wniosek o poprowadzenie dodatkowej 
jezdni km 33+400 do km 34+200 

- Na wskazanym odcinku od km 33+400 do km 
32+400 w wariancie 2 wszystkie działki posiadają 
dostęp do drogi publicznej. 

26 

Pismo B 
P. Pawła Dulasa 

 Wniosek o odstąpienie od procedowania 
V2 ze względu na kolizje z zabudową 
jednorodzinną.  

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 

27 

Pismo C 
Mieszkańców 
Zbierska 

 Sprzeciw wobec realizacji V1 i V3 w okolicy 
Zbierska. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
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Gmina Stawiszyn 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 

28 

Pismo D 
P. Zbigniewa 
Gąsiora 

 V1 dzieli Zbiersk, utrudnia dojazd do 
centrum, 
V2 preferowany, 
V3 dzieli pola uprawne, możliwa kolizja z 
drenażem odwadniającym pola. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. 
Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
Zmiany w układzie komunikacyjnym otoczenia 
drogi są nieuniknione, dąży się jednak do ich 
ograniczenia. W ramach opracowania, w wariancie 
V1, dojazd do Zbierska przewidziano wzdłuż drogi 
gminnej nr 674332 oraz zaprojektowano obiekt 
umożliwiający przejazd wzdłuż tej drogi. 
Wszystkie elementy sieci uzbrojenia ternu, 
kolidujące z projektowaną drogą, w tym sieci 
melioracyjne, zostaną przebudowane.  

4. Gmina Żelazków 

Gmina Żelazków 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Agnieszka Mikołajczyk 
Krzysztof Dzióbek 
 
Jan Sołtysiak 

5 Żelazków 
4, 5, 77, 134 
Żelazków 
66, 74 Żelazków 

Sprzeciw wszystkim wariantom, z racji na 
kolizje z zabudową mieszkaniową oraz 
polami uprawnymi. 

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
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Gmina Żelazków 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych.  
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 

2 

Hubert Figlek 11, 79, 80 Brak zgody na budowę drogi na 
posiadanych działkach. 

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
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Gmina Żelazków 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 

3 

Florian Sobocki 76, 2, 3 Sprzeciw V2 z racji na kolizję z 
posiadanym gospodarstwem. Dlaczego V2 
nie poprowadzono istniejącą drogą polną z 
Pawłówka do Czajkowa? 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych.  
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
Projektowana droga klasy GP wymaga pasa 
drogowego o szerokości minimum 35 m (obecna 
szerokość pasa drogi wynosi ~8m). Lokalizacja 
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Gmina Żelazków 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

węzła w rejonie przecięcia z drogą wojewódzką 
skutkowałaby znaczną liczbą rozbiórek skupionej 
zabudowy zarówno  jednorodzinnej jak i 
przemysłowej. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

4 

Andrzej Fułek 
Grażyna Fułek 
 
Mariusz Bangrowski 
Arleta Bangrowska 

8, 78 Kokanin 
 
 
 

Sprzeciw wszystkim wariantom. Postulat 
przeprowadzenia renowacji istniejącej DK 
25. 

Zgodnie z przeprowadzoną prognozą i analizą 
ruchu warunki ruchu na istniejącej DK25 będą się 
pogarszać, ze względu na wzrost natężenia ruchu. 
Analiza możliwości rozbudowy drogi z jedno- do 
dwujezdniowej po śladzie istniejącym wykluczyła 
takie rozwiązanie. Budowa drogi w nowym 
korytarzu znacznie zwiększy przepustowość i 
płynność ruchu.  
Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
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Gmina Żelazków 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

przebiegu trasy wybrany do realizacji. Określa się 
w niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

5. Gmina Blizanów 

Gmina Blizanów 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Dawid Penkala 105  Zbyt mała liczba przejazdów 
gospodarczych w V3. 

Projekt drogi klasy GP wiąże się ze zmianą 
istniejącego układu komunikacyjnego. Aktualnie 
przedstawione rozwiązania nie są ostateczne, 
a dodatkowe przejazdy będą projektowane w razie 
potrzeb  w dodatkowych lokalizacjach, w celu 
umożliwienia poprawnego powiązania istniejącego 
układu drogowego i sprawnego dojazdu do pól.  

2 
Jarosław Spaleniak 171 Odcięcie dojazdu do działki.  Rozwiązanie skrzyżowania w okolicy wspomnianej 

działki zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby 
pozostał możliwy zjazd z DW442 na działkę. 

3 

Piotr Derbiszewski 135 Sprzeciw wobec V3 kolidującemu 
z prowadzoną działalnością. Informacja 
o zadłużeniu na cele inwestycyjne. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych.  
W ramach projektu przedstawiono trzy warianty 
przebiegu drogi krajowej, z czego V1 i V2 nie 
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Gmina Blizanów 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

kolidują z  przedmiotową nieruchomością.  
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

4 

Grzegorz Spaleniak 
Katarzyna Kubiak 
Michał Kubiak 
Sylwia Balcerzak 
Sara Jarucka 

217 
 
 
67/4 
62 

Sprzeciw wobec V1 i V2, przebiegających 
w kolizji lub pobliżu domów, gospodarstw. 

W ramach opracowywania STEŚ dokłada się 
wszelkich starań w celu minimalizowania liczby 
kolizji z zabudową mieszkaniową, jak również 
innymi obiektami. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można  
wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  o  
wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach.  
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
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Gmina Blizanów 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

6. Gmina Gołuchów 

Gmina Gołuchów 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1    Uwzględniono ankiety, brak wniosków o zmiany. 

7. Miasto Kalisz 

Miasto Kalisz 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Jarosław Pawlicki 
Jarosław Kaczała 

 
148/6 Żelazków 

Wniosek o włączenie V3, omijającego 
Kalisz, w istniejącą DK 25 bliżej Kalisza, co 
pozwoli wykorzystać dłuższy odcinek 
istniejącej drogi. 

Należy zauważyć, że przebieg geometrii drogi 
klasy GP (głównej ruchu przyspieszonego) nie 
może być kształtowany dowolnie i musi spełniać 
wymagania obowiązujących warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Na przebieg trasy we 
wskazanych lokalizacjach mają wpływ również 
uwarunkowania i możliwości połączenia sąsiednich 
fragmentów tras, jak również wymagania co do 
minimalnych parametrów technicznych. 
W projekcie rozbudowy DK25 istniejąca 
„obwodnica Nowych Skalmierzyc” została 
wykorzystana na optymalnym odcinku  dzięki 
czemu jej istniejący przebieg będzie wykorzystany 
jako dojazd do Kalisza. 
Założeniem dla przebiegu wariantu 3 jest 
ominięcie granic administracyjnych miasta Kalisza. 
Poprowadzenie projektowanej drogi zgodnie z 
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Miasto Kalisz 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

propozycją, ujętą we wniosku, skutkowałaby 
znaczną liczbą rozbiórek skupionej zabudowy we 
wsi Biskupice, Boczków i Gniazdów. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

2 

Arleta Kwiecińska 5/14 Majków Zwrócenie uwagi na Żeremia przy Kanale 
Bernardyńskim V1, V2. 

Szczegółowe wyniki inwentaryzacji środowiskowej 
zostaną zawarte w raporcie oddziaływania na 
środowisko, który jest załącznikiem do wniosku o 
Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach  oraz 
zostaną uwzględnione w analizie wielokryterialnej 
wariantów projektowanej drogi. 

3 

Władysław Ziąbka  
Zofia Ziąbka 
Paweł Łuczak 
Rafał Kurek 
Ilona Kurek 
Lucja Dymalska 
Władysław Kobyłka 
Aleksandra Formalczyk 
 
Jadwiga Woźniak 
Anna Woźniak 
Izabela Bogacz 
Tomasz Bąk 
Alicja Bembel 
Jerzy Bembel 
Andrzej Bembel 
 

24 Dobrzec 
24 Dobrzec 
194/2 Dobrzec 
31 obr. 160 
31 obr. 160 
31 obr. 160 
153/36, 153/134 
384/7, 384/9, 
384/10 
182 
384/5 
384/8, 384/10 
364/10 
193 
193 
193, 306, 375/2, 
375/3, 375/4,  

Brak zgody na przebieg V1 i V2 kolidujący 
z posiadanymi gospodarstwami/domami.  

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy do realizacji. Określa się w niej 
m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
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Miasto Kalisz 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

drogowej. 

4 

Krystyna Jędrzejczak 
Henryk Jędrzejczak 

199/4, 199/5 
199/4, 199/5 

Sprzeciw wobec V1 i V2. Wniosek 
o remonty ul. Św. Michała i ul. Dobrzeckiej 
oraz budowę kanalizacji. 

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów.  W  wyniku  czego  można 
będzie wskazać wariant  preferowany  we  wniosku  
o  wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. Decyzja ta wskazuje wariant 
przebiegu trasy do realizacji. Określa się w niej 
m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Remont wspomnianych ulic należy do obowiązków 
ich zarządców. Nie może być rozpatrywany 
w ramach lub zamiast rozbudowy DK 25. 

8. Gmina Nowe Skalmierzyce 

Gmina Nowe Skalmierzyce 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 
Jacek Korczak 
 

348/7, 348/8 Wariant 1 – wniosek o jezdnie dodatkową 
po stronie wschodniej, łączącej Fabianów 
z Biskupicami Ołobocznymi  

Wniosek został uwzględniony. Zaprojektowano 
dodatkową jezdnię na tym odcinku. 

2 

Sławomir Krupka 
Beata Krupka 

305/6 Wniosek o podłączenie działki drogą 
dojazdową. Istniejący łącznik ma być 
likwidowany. 

Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji,  
które mają zapewniony dostęp do dróg 
publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały 
zapewniony dostęp do nowoprojektowanych lub 
istniejących dróg publicznych, poprzez dodatkowe 
jezdnie prowadzone wzdłuż trasy głównej. Działka 
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Gmina Nowe Skalmierzyce 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

305/6 posiada obecnie dojazd do drogi 
wewnętrznej (dz. 306/2) poprzez działkę 305/10. 
W przypadku konieczności zajęcia działki 305/10 
pod budowę węzła, dojazd do działki zostanie 
zapewniony poprzez dodatkową jezdnię. 

3 

Radosław Kopras 316/2 Wniosek o uwzględnienie dojazdu do 
działek 316/2, 317/2, 318/3, 318/4, 333. 

Wspomniane działki, wg MPZP przeznaczone pod 
inwestycje, są podłączone do DK 25 poprzez 
dodatkową jezdnię, równoległą do projektowanej 
drogi DK 25. Takie rozwiązanie zostało również 
przyjęte w przedstawionym opracowaniu. 

4 

Edyta Kasprzak 337 Wniosek o zaprojektowanie zjazdu do 
działki 337. 

Na drogach klasy GP stosowanie zjazdów 
dopuszczalne jest wyjątkowo. W przypadku 
przekroju dwujezdniowego stosowanie zjazdów 
znacząco obniża bezpieczeństwo ruchu drogowego. 
Działka ma zapewniony dojazd do drogi głównej 
DK 25 przez dodatkową jezdnię. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

5 

Grzegorz 
Wojciechowski 

 V2 B wniosek o przesunięcie wylotu łącznic 
węzła w Ociążu do skrzyżowania 
z DP5390P oraz zaprojektowanie tam 
ronda. 

Rozwiązanie takie wymagałoby rozebrania 
przynajmniej jednego budynku oraz zajęcia 
parkingów  okolicznych lokali usługowych, czego 
uniknięto, projektując obecne rozwiązanie. 
Ostateczny kształt węzłów ustalany jest na etapie 
projektu budowlanego. 
Mając na uwadze powyższe, wniosek nie zostanie 
uwzględniony na tym etapie. 

6 
Konrad Łebski 
Seweryn Łebski 
Irmina Spławska 

324, 257 
257 
323 

Proponowany wariant omijający Czekanów 
przy lasach Bagatela. 

Dotyczy gminy Ostrów Wielkopolski. Odpowiedź w 
tabeli „Ostrów Wielkopolski” pkt. 3. 

7 

Renata Dzikowska  
Bożena Haraźna  
Anna Wandrasz 
Pismo E 

332 Nowe 
Skalmierzyce 
61 Ostrów Wlk. 

Sprzeciw zajęciu posiadanych działek. Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Kolizja z wymienionymi działkami występuje 
wyłącznie w wariantach 2 i 3. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
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Gmina Nowe Skalmierzyce 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów,  w  wyniku  czego  można  
wskazać wariant  najkorzystniejszy,    wskazany  
jako  preferowany  we  wniosku  o  wydanie  do  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje również przygotowanie Materiałów 
do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy do realizacji. Określa się w 
niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

8 

Bogdan Pobiszczak 
Andrzej Bęcki 
 
 
Marzena Czajczyńska 
Antoni Bęcki 
 
 
Benedykt Becki 
Arkadiusz Król 
Dariusz Rychlik 

39, 93, 143, 226 
250, 252, 240, 
241, 239, 238, 
205, 206 
95 
199-207, 292, 
299, 293/2, 
1467, 1468/2 
4 
12 
118/1, 119/1, 

Sprzeciw wobec V3, przechodzącemu 
przez tereny rolnicze w okolicy wsi 
Trkusów i Biskupice. Ze względu na 
podział działek, wydłużenie dojazdu do pól 
oraz zanieczyszczenia. 

Jednym z głównych celów przygotowania STEŚ jest 
dążenie do minimalizowania negatywnego wpływu 
inwestycji na środowisko i ludzi. 
Kolizja z wymienionymi działkami występuje 
wyłącznie w wariancie 3. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów,  w  wyniku  czego  można  
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Gmina Nowe Skalmierzyce 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

 
Zofia Wójtczak 
Sławomir Wawrzyniak 
 
Marek Wojcieszak 
 
Przemysław Becki 
Zbigniew J 
Henryk Świcz 
Dariusz Szuławy 
Kurek Szuławy 
Bartosz Marek 
Marcin Maniewski 
Stanisław Maniewski 
Wiesława Maniewska 
Sylwester Rychlik 
 
Bogumił Bącki 
Piotr Olszyna 
Wiesława Olszyna 
Paweł Olszyna 
Magdalena Olszyna 
Daniel Budzik 
Paulina Pawlaczyk 
Pismo B 
Mieszkańców wsi 
Biskupice 
Pismo C 
Sołtys wsi Trkusów 
Pismo D 
Mieszkańców wsi 
Trkusów 

99/1 
60 
306/2, 305/2, 
234, 225 
231, 219, 284, 
286 
128, 77 
53, 14 
59 
45 
49, 20 
46, 22 
48 
48 
48 
118/2, 119/2, 
99/2 
 
67 
67 
67, 71 
67, 71 
 
289 

wskazać wariant  najkorzystniejszy,    wskazany  
jako  preferowany  we  wniosku  o  wydanie  do  
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje również przygotowanie Materiałów 
do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy do realizacji. Określa się w 
niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 
Aby zapobiec zbytniemu wydłużeniu dojazdów do 
pól uprawnych, zaprojektowano przejazdy 
gospodarcze w km 54+300 oraz km 57+200. 
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9. Gmina Ostrów Wielkopolski 

Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

1 

Janusz Borkowski 
Sławomir Kułton  
Mateusz Gierz  
Łukasz Borkowski 
Paweł Muzyka 
Monika Malecka 
Czesław Muzyka 
Wacława Muzyka 
Bartłomiej Wawrzyniak 
Marian Gawlik 
 

132 
62/2 
 
 
 
 
 
 
48 

Wniosek o zaprojektowanie  węzła w V1 
km 68+070, z obiektem w ciągu DK 25 i 
dużym rondem. 

Lokalizacja wnioskowanego węzła znajdowałaby 
się w odległości ok. 1,5 km od węzła z drogą S11 
„Ostrów Wielkopolski Wschód”. Warunki 
techniczne jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie określają  minimalną 
odległość miedzy skrzyżowaniami na drodze klasy 
GP jako 2 km. Ponadto budowa węzła wiązała by 
się z wyburzeniami nieruchomości zlokalizowanych 
po zachodniej stronie drogi krajowej.  
W ramach V1 zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe – typu rondo w km 67+150, 
którego lokalizacja nie powoduje konieczności 
wyburzeń budynków oraz zapewnia obsługę 
wszystkich relacji. 
Należy zauważyć, że dojazd do Ostrowa Wlkp. jest 
możliwy poprzez istniejącą sieć dróg powiatowych 
i gminnych, i nie ulega znaczącemu wydłużeniu. 
Najbliższy węzeł na DK 25 znajduje się w Ociążu w 
odległości mniejszej niż 4 km. 
Mając na uwadze powyższe oraz wyniki prognozy i 
analizy ruchu w Czekanowie wniosek nie zostanie 
uwzględniony. 

2 

Krystyna Nowak 
Stanisław Nowak 
Alina Błaszczak  
Renata Wolniak 
Dominik Szuławy 
Pismo B 
P. Marcina Raniś 

60/5  
 
59/5  
60/6  
238/5, 239 

Sprzeciw wobec wariantu 1.  pogorszenie 
dojazdu do posesji, wydłużenie drogi, 
hałas, kolizje z zabudową mieszkaniową, a 
także zagrożenie zmniejszeniem obrotów 
przedsiębiorstw. 

Budowa drogi tej klasy wiąże się ze zmiana układu 
komunikacyjnego.  
Kolizja z wymienionymi działkami występuje 
wyłącznie w wariancie 1. 
Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej zadania inwestycyjnego oraz we 
wniosku o DŚU. Analiza  przeprowadzana  będzie,  
aby  umożliwić  uszeregowanie  wariantów  
przebiegu  trasy, od najkorzystniejszego  według  
przyjętych  kryteriów,  w  wyniku  czego  można  
wskazać wariant  najkorzystniejszy,    wskazany  
jako  preferowany  we  wniosku  o  wydanie  do  
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  
Opracowanie projektowe rozbudowy drogi krajowej 
nr 25 obejmuje również przygotowanie Materiałów 
do Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach 
(DŚU) wraz z jej uzyskaniem. Decyzja ta wskazuje 
wariant przebiegu trasy do realizacji. Określa się w 
niej m.in. wpływ inwestycji na środowisko oraz 
wskazuje wymagania, jakie należy spełnić w celu 
zminimalizowania negatywnego oddziaływania 
drogi. 
Ponadto za nieruchomości przeznaczone pod 
budowę drogi dotychczasowym właścicielom 
i użytkownikom wieczystym przysługuje 
odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę 
Wielkopolskiego na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę 
majątkowego, opracowywanego  po uzyskaniu 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 
drogowej. 

3 

Marzena Bera  
Maria Bera 
Genowefa Babral 
Zygmunt Babral 
Szymon Babral 
Iwona Babral 
Joanna Sikora 
Maria Ogrodowicz 
Anna Ogrodowicz 
Marta Ogrodowicz 
Błażej Bartoszewski 
Julita Krzysztofiak 
Czesława Potasznik 
Sylwia Jagodzińska 
Mateusz Bartoszewski 
Maria Rasik 
Dorota Wachowiak 

234/2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wniosek o poprowadzenie drogi po 
północnej stronie Czekanowa, przy lesie 
Bagatela. Sprzeciw wszystkim wariantom. 
 

Szczegółową analizę wniosku przedstawioną przez 
mieszkańców zawiera załącznik Z.11 do Tomu I 
Udział Społeczeństwa.  
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Zbigniew Tomaszewski 
Agnieszka Joks-
Tomaszewska 
Hubert S 
Sylwia Więcław-
Smolarek 
Mariusz Kopras 
Elżbieta Kopras 
Barbara Laskowska 
Zdzisław Laskowski 
Maciej Podsadny 
Grażyna Laskowska 
Danuta Golińska 
Józef Goliński 
Kinga Chmielewska 
Przemysław 
Chmielewski 
Magdalena Karolak 
Rafał Działoszyński 
Edyta Działoszyńska 
Anna Bąk 
Malwina Perz-
Kowalczyk 
Daniel Kowalczyk 
Elżbieta Pietrzak 
Grzegorz Ostenda 
Ewa Borowicz-
Kasznicka 
Jacek Kasznicki 
Zenon Grell 
Jarosław Grell 
Mirosława Grell  
Kinga Chrotek 
Patryk Chrostek 
Mariusz Betka 
Krzysztof Czarnota 

 
 
 
 
 
 
115/1 
115/1 
218/1 
218/1 
218/1 
217/3, 281/2 
 
 
389/14 
389/14 
 
 
218/9 
218/9 
605/2 
85/18 
 
85/18 
 
 
 
 
 
 
 
 
215/1 
215/1 
216/2 
214 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Beata Czarnota 
Sławomir Czarnota 
Bartłomiej Wawrzyniak 
Monika Kałeca 
Zbigniew Gawlik 
Irena Garlik 
Jan Wawrzyniak 
Lidia Wawrzyniak 
Anna Marczak 
Mirosław Marczak 
Monika Gierz 
Anna Gierz 
Mateusz Gierz 
Roman Gierz 
Marian Gierz 
Karol Ławniczak 
Jolanta Ławniczak 
Andrzej Wasielewski 
Waldemar R 
Tomasz Macioszek 
Grażyna Macioszek 
Jarosław Tomczak 
Anna Zimna 
Ewa Prętka 
Janusz Walczak 
Magdalena Walczak 
Anna Walczak 
Krystyna Roszak 
Czesława Cieślińska 
Krystyna Sobczak 
Roman Rachwalski 
Roman Galewski 
Ewa Galewska 
Tomasz Sulkowski 
Aleksandra 
Koźmiewka-Sulkowska 

410 
410 
 
 
10/815 
10/815 
222, 64 
222, 64 
154/5 
154/5 
153/2 
153/2 
153/2 
151/2 
153/2 
151/7 
151/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
134 
 
 
 
115/1 
 
85/14 
 
85/14 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Paweł Kois 
Mariusz Dudkowiak 
Agnieszka Jessa 
Mariusz Przerwa 
Joanna Chmielewska 
Izabela Spaleniak 
Sławomir Spaleniak 
Stefania Słomiana 
Paweł Słomiany 
Iwona Kasprzak 
Radosław Kasprzak 
Mirosław Drygała 
Violetta Drygała 
Rafał Stawski 
Jan Wawrzyniak 
Tomasz Życiński 
Waldemar Misiak 
Halina Jakubowska 
Roman Wasielewski 
Jan Michaś 
Grzegorz Frąszczak 
Krystyna Rosik 
Marta Sobocka-Rosik 
Sławomir Rosik 
Piotr Seliga 
Daria Niedzielska 
Jolanta Mikołajczyk-
Seliga 
Ewelina Kaczmarek 
Artur Kaczmarek 
Krystyna Wasielewska 
Justyna Sobczak 
Lucyna G 
Aleksandra G 
Agnieszka Kruwiec 
Jarosław Kruwiec 

215/2 
135/1 
605 
 
 
 
 
 
 
151/2 
151/2 
215/3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
226/20 
 
151/3 
151/3 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Adrian Kruwiec 
Jan P 
Maria Kowalczyk 
Kazimierz Kowalczyk 
Anna Marczak 
Jacek Marczak 
Marian Marczak 
Ewa Sobczak 
Teresa Stodolna 
Halina Kowalczyk  
Jan Kowalczyk 
Justyna Moskot 
Sebastian Moskot 
Dorota Ratuszna 
Halina Wasielewska 
Marian Pospiech 
Waldemar Pospiech 
Małgorzata Janicka 
Karolina Janicka 
Kazimiera Pospiech 
 
Teresa Wikarjak 
Jolanta Wikarjak 
Paulina Wikarjak 
Jan Wikarjak 
Beata Frencel 
Janusz Smalarek 
Magdalena Smalarek 
Danuta Spaleniak 
Witold Banach 
Izabela Banach 
Tomasz P 
Izabela L-K 
Stanisław Stawski 
Maria Wlazik 
Paweł Piotrowski 

 
 
154/1, 154/31 
154/6, 154/7 
140/4, 140/5, 
140/6 
 
 
 
17 
17 
17 
17 
 
 
89 
89 
160/1 
160/1 
160/1, 142/1, 
159/1 
193, 194, 195 
193, 194, 195 
193, 194, 195 
193, 194, 195 
 
210/1 
210/1 
210/1 
202/2 
202/2 
 
18/3 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Renata Mielczarek 
Ireneusz Mielczarek 
Janina Stefańska 
Urszula Helczyk 
Robert Sztukowski 
Mieczysław P 
Genowefa 
Chmielewska 
Anna Ścigała 
Halina Ścigała 
Zbyszek Sobczak 
Paulina Chmielewska 
Szymon Chmielewski 
Czesław W 
Paweł Frąszczak 
Katarzyna Frąszczak 
Beata Żebrowska-
Barna 
Tomasz Barna 
Paweł Foedke 
Jarosław Foedke 
Rafał Michalak 
Bogusława Stasiak 
Mariola Bąk 
Emilia Skrzypek 
Mariusz Skrzypek 
Agnieszka Michalak 
Mieczysława Stawska 
Remigiusz Potasznik 
Renata Sobczak 
 
Radosław Karolak 
Janusz Potasznik 
Wojciech Kamiński 
Janusz Urbaniak 
Roman Tomczak 

117/5 
117/5 
217/1 
226/9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
218/6 
218/8 
86/4 
86/2 
139, 399/2, 388 
215/4, 216/1 
215/4, 216/1 
86/4 
139, 388, 399/2 
140 
151/11, 152/5, 
151/9 
 
185 
86/1 
 
191 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Halina Tomczak 
Maciej Horyza 
Piotr Stasiak 
Kazimierz Bąk 
Monika Bąk 
Katarzyna Potasznik 
Karolina Wasielewska 
Stanisław Zygmund 
Stefan Stawski 
Ilona Bąk 
Teresa Poczta 
Mirosław Poczta 
Maria Zygmund 
Przemysław Sz 
Zygmunt Wlazik 
Józef Marczak 
Paweł Gierz 
Agnieszka Gierz 
Leokadia Jędrzejewska 
Barbara Jędrzejewska 
Zofia Jędrzejewska 
Rafał Stolarek 
Damian Stolarek 
Jan Stolarek 
Jadwiga Stolarek 
Grzegorz Błaszczyk 
Milena Błaszczyk-
Glubka 
Genowefa Błaszczyk 
Teresa Światała 
Lucyna Sobczak 
Edyta H 
Barbara P-W 
Renata Wróbel 
Bartłomiej Wawrzyniak 
Zbigniew Gawlik 

191 
19/1 
86/2 
139, 388, 399/2 
139, 388, 399/2 
140 
 
 
139, 388, 399/2 
139, 388, 399/2 
 
 
 
 
166 
154/5 
153/1 
151/2 
20 
20 
20 
210/2 
210/2 
210/2 
210/2 
210/3 
210/3 
 
210/3 
210/3 
19/1 
 
91 
247/1, 254/2 
48 
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Gmina Ostrów Wielkopolski 

Lp. Nadawca Nr działki Streszczenie wniosku/sprzeciwu Analiza wniosku 

Irena Gawlik 
Marian Kucharczyk 
Pismo A 
Mieszkańców 
Czekanowa 
Pismo C 
P. Marii Bery 

4 

Janusz Borkowski 132 Budowa ścieżki rowerowej z Czekanowa do 
Galerii Ostrowskiej. 

Projekt nie przewiduje budowy ścieżki rowerowej 
z Czekanowa do Ostrowa Wielkopolskiego.  
Ruch pieszy i rowerowy na wskazanym odcinku 
jest możliwy po dodatkowych jezdniach 
prowadzonych wzdłuż istniejącej DK 25 oraz przez 
obiekt PP 7a pod drogą S 11. 
Inwestycja nie pogorszy warunków ruchu 
rowerowego na przedmiotowym odcinku. 
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10. Podsumowanie   

1. Sposób uwzględnienia wniosków i wybór wariantu 

Przedmiotowy raport jest częścią Studium techniczno – ekonomiczno - 
środowiskowego (STEŚ). Jest to opracowanie o charakterze ogólnym i wymaga 
przedstawienia kilku możliwych do realizacji wariantów.  

Celem STEŚ jest m.in. dostarczenie informacji do podjęcia decyzji inwestorskiej 
w sprawie celowości i zakresu realizacji zadania oraz umożliwienie uzyskania decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach, a także uściślenie przebiegu tras poszczególnych 
wariantów (na podstawie analizy wariantów i opinii).  

Wnioski, uwagi i protesty zawarte w raporcie zostaną uwzględnione w analizie 
wielokryterialnej dla projektowanych wariantów przebiegu trasy. Do przeprowadzenia 
pełnej analizy wielokryterialnej, będą brane pod uwagę wszystkie trzy dotychczas 
wyznaczone warianty, ponieważ dopiero ona umożliwi uszeregowanie wariantów zgodnie 
z przyjętymi kryteriami, zarówno społecznymi, jak i technicznymi, środowiskowymi, 
transportowymi, czy ekonomicznymi. W wyniku analizy zostanie wyłoniony wariant 
najkorzystniejszy, potwierdzony przyjęciem na posiedzeniu Zespołu Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych (ZOPI), a następnie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI), 
przy udziale m.in. przedstawicieli władz samorządowych.  

Następnie wybrany w analizie wielokryterialnej wariant zostanie wskazany jako 
wariant preferowany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
(DŚU).  

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji DŚU, 
zostanie przeprowadzona ocena wpływu inwestycji na środowisko. Decyzja DŚU zatwierdzi 
wybór wariantu oraz wskaże wymagania, jakie należy spełnić w celu zminimalizowania 
negatywnego oddziaływania drogi.  

W kolejnym etapie projektowym dla zaakceptowanego wariantu inwestycyjnego 
zostanie opracowana Koncepcja Programowa, która uszczegółowi rozwiązania techniczne 
inwestycji. 

2.  Błędne określanie projektowanej drogi jako autostrady oraz obawa o 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Projekt przewiduje budowę drogi klasy GP – główna ruchu przyspieszonego, jest to 
klasa niższa od: A – autostrada czy S – droga ekspresowa - wymagania odnośnie 
poszczególnych klas dróg określa Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych,  jakim  powinny  
odpowiadać  drogi  publiczne  i  ich  usytuowanie  (Dz.U. 2016 poz. 124). 

Mimo zastosowania przekroju dwujezdniowego droga o tej klasie różni się znacząco 
od wspomnianych dróg wyższych klas m.in. obowiązuje niższa prędkość dopuszczalna i nie 
jest wymagane ogrodzenie drogi. Mimo przewidywanego zwiększenia prędkości podróży 
w stosunku do drogi istniejącej, droga tej klasy jest bezpieczniejsza od dróg niższych klas 
dzięki ograniczeniu dostępności do drogi, segregacji ruchu, zmniejszeniu liczby punktów 
kolizji oraz zastosowaniu urządzeń BRD. 

Ruch lokalny we wszystkich wariantach odbywa się projektowanymi dodatkowymi 
jezdniami prowadzonymi wzdłuż drogi krajowej i powiązanymi z istniejącą siecią dróg. Po 
wybudowaniu drogi klasy GP przewduje się pozostawienie i zachowanie ciągłości istniejącej 
drogi krajowej, która będzie obsługiwała w głównej mierze, ruch lokalny. 

Wszystkie działki położone w obszarze inwestycji, które w obecnym stanie mają 
zapewniony dostęp do dróg publicznych, po wykonaniu inwestycji będą miały zapewniony 
dostęp do nowoprojektowanych lub istniejących dróg publicznych, poprzez jezdnie 
dodatkowe prowadzone wzdłuż trasy głównej oraz przejazdy drogowe.  
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3. Brak budynków, nieaktualne mapy. 

Etap studium techniczno – ekonomiczno - środowiskowego przygotowuje się na 
mapach ortofotogrametrycznych ( na podstawie zdjęć lotniczych ) oraz mapach 
topograficznych. Projektant korzysta z map dostępnych w powiatowych ośrodkach 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. Jest to podkład wystarczający w swojej 
szczegółowości, do określenia korytarzy i przebiegów poszczególnych wariantów.  

Mapy zasadnicze pozyskuje się na kolejnych etapach projektowania, w celu 
uszczegółowienia rozwiązań dla wariantu preferowanego, wskazanego w decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Informacje o istniejącym zagospodarowaniu terenu są weryfikowane przez 
projektantów podczas wizji terenowych. Dane z inwentaryzacji są na bieżąco uwzględniane 
w procesie projektowania. 

4. Obawa przed przekroczeniem dopuszczalnych norm zanieczyszczeń 
powietrza i hałasu. 

Dopuszczalne normy oddziaływania inwestycji na powietrze i warunki akustyczne są 
określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012 nr 
0 poz. 1031), Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie 
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010, Nr 16, poz. 87). 

Ponadto, w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w Raporcie 
oddziaływania na środowisko (ROŚ) określa się, analizuje oraz ocenia:  

• bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:  
− środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,  
− dobra materialne,  
− zabytki,  
− krajobraz, w tym krajobraz kulturowy,  
− wzajemne oddziaływanie między ww. elementami, 
− dostępność do złóż kopalin;  
− ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i 

budowlanych;  
• możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego  

oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;  
• wymagany zakres monitoringu.  

ROŚ jest częścią wniosku o wydanie DŚU. W DŚU Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska wskazuje, jakie środki należy przedsięwziąć, aby zniwelować ewentualny, 
nadmierny, negatywny wpływ inwestycji na środowisko. Po oddaniu drogi do eksploatacji 
prognozy weryfikowane są przez wykonanie pomiarów i w razie przekroczenia norm, 
stosowane są dodatkowe środki zaradcze, mające na celu dostosowanie drogi do 
wymagań.  

Wszystkie te kroki służą ochronie środowiska i ludności przed nadmiernym, 
niekorzystnym wpływem tego typu inwestycji. A Inwestor jest zobowiązany do 
ograniczenia oddziaływania inwestycji na środowisko za pomocą dostępnych rozwiązań 
technicznych, technologicznych i organizacyjnych. 

5. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod planowaną inwestycję. 

Nieruchomości przeznaczone pod budowę drogi stają się własnością Skarbu Państwa 
z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ( ZRID) stanie 
się ostateczna. Dotychczasowym właścicielom, użytkownikom wieczystym oraz osobom, 
którym przysługują do nieruchomości ograniczone prawa rzeczowe przysługuje 
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odszkodowanie. Odszkodowanie ustalane jest przez Wojewodę Wielkopolskiego na 
podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. 
Postępowanie w sprawie wypłaty odszkodowania wszczynane jest z urzędu, co oznacza, że 
nie trzeba czynić żadnych dodatkowych starań, aby je otrzymać. 

IV. Kopie wniosków i protestów 

Kopie pism i ankiet zebranych po spotkaniach informacyjnych ze społeczeństwem 
zamieszczono w załącznikach nr 1 – 9. 

V. Część rysunkowa 

 
NR RYSUNKU NAZWA 

06/186/2016/PB/ZD/ORI/1. Ark.1-3 Plan orientacyjny w skali 1:25000 

 


