UCHWAŁA XXVIII/220/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebiegu drogi ekspresowej S11
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
2020 r. poz. 713 z późn. zm.)oraz art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 art. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j.
Dz.U. 2018 r. poz. 870)uchwala się , co następuje:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji (wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2176);jawność
wyłączyła Bernadeta Haładuda, pracownik biura rady) w zakresie podjęcia przez Radę Gminy Chodzież działań
zmierzających do zaopiniowania przebiegu drogi ekspresowej S11 przez teren Gminy Chodzież, która
w zaprojektowanym kształcie będzie ingerować w funkcjonowanie społeczności lokalnej zamieszkałej na terenie
Gminy Chodzież, a w szczególności miejscowości Cisze uznaje się petycję za zasadną w części dotyczącej
poparcia przebiegu S11 w wersji 1a z zastrzeżeniem odsunięcia od miejscowości Cisze.
2. Uzasadnienie stanowi załącznik do uchwały.
3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy Chodzież do poinformowania składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Radu Gminy
Chodzież
Ewa Śliwińska
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Uzasadnienie
DO UCHWAŁY Nr XXVIII/220/2021
RADY GMINY CHODZIEŻ
z dnia 26 marca 2021 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przebiegu drogi ekspresowej S11
Do Rady Gminy Chodzież wpłynęła w dniu 11 marca 2021 roku petycja w sprawie zajęcia stanowiska dot.
wariantów przebiegu drogi ekspresowej S11 przez teren Gminy Chodzież. Składający petycję zwrócili sie
z postulatem podjęcia przez Radę Gminy Chodzież działań zmierzających do wyrażenia jednoznacznego
stanowiska, że wariant nr 1 jest jedynym wariantem akceptowanym przez Radę. W ocenie Składających petycję
droga ekspresowa S11 w obecnym wariancie 1a i 2 będzie znacząco ingerować w funkcjonowanie społeczności
lokalnej zamieszkującej ten rejon.
W związku z procedowaniem przedłożonego projektu uchwały w Radzie Gminy Chodzież uzyskane zostały
od Wójta Gminy Chodzież informacje, z których wynika, iż inwestorem w/w zadania jest generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu. Rada Gminy Chodzież zaopiniowała przebieg drogi S11 na terenie
Gminy Chodzież w wariancie 1 i 1a z zastrzeżeniami dla przebiegu drogi w wariancie 1a, co swoje
odzwierciedlenie znalazło w Uchwale Nr VI/51/19 z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zaopiniowania projektu
przebiegu drogi krajowej S-11 w granicach administracyjnych Gminy Chodzież.
Rada Gminy Chodzież odnosząc się do zawartych w petycji sugestii, w sprawie jednoznacznego wskazania
wariantu nr 1 jako jedynego podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w w/w uchwale, przy czym przy wyborze
wariantu 1a jego przebieg winien znacząco zostać oddalony od miejscowości Cisze. W przedłożonym Studium
techniczno-ekonomiczno-środowiskowym z marca 2020 roku uwzględniono uwagi dot. oddalenia od Trojanki
i Papierni, ale zdaniem Rady Gminy Chodzież jest to zbyt małe oddalenie ingerujące bezpośrednio w siedliska
mieszkaniowe miejscowości Cisze. Ponadto projekt przedłożony w 2019 roku do konsultacji zakładał zupełnie
inny przebieg zarówno dla wariantu 1a jak i wariantu 2. Rada Gminy Chodzież przychyla się do stanowiska
Składających petycję w której podnoszą, iż lokalizacja S11 w wariancie zarówno 1a w przebiegu
proponowanym przez Generalną Dyrekcję Dróg i Autostrad jak i w wariancie 2 spowoduje:
- stały i uciążliwy hałas dla mieszkańców w/w miejscowości bowiem droga będzie przebiegała zaledwie
200m od budynków mieszkalnych,
- problemy z dowozem osób z niepełnosprawnościami na warsztaty w okresie prac budowlanych jak również
do szkoły,
- znaczną ingerencję w obecny drzewostan, w tym kolizja z rosnącym tam buka zwyczajnego wpisanego jako
pomnik przyrody. Składający petycję podnoszą również, iż zastosowanie wariantu 1a spowoduje również
problemy środowiskowe związane między innymi na przebiegające tam korytarze dużych ssaków jak
i znajdujące się tam siedliska wilka.
W świetle przedstawionych wyjaśnień Komisja Skarg, Wniosków i petycji rekomenduje podjęcie przez Radę
Gminy Chodzież niniejszej uchwały.
Wójt Gminy Chodzież
Kamila Szejner
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