
 

STANOWISKO 

RADY POWIATU W POZNANIU 

podjęte podczas XXVI sesji w dnia 29 marca 2017 roku 

w sprawie: wsparcia apelu Rady Miasta i Gminy Kórnik w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej Sil, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, 

do węzła Poznań Wschód 

W dniu 15 marca 2017 r. do Rady Powiatu w Poznaniu wpłynął Apel nr 1/2017 Rady Miasta i Gminy Kórnik z dnia 

22 lutego 2017 r. w sprawie zwrócenia się do Prezesa Rady Ministrów o poparcie realizacji zadania inwestycyjnego 

polegającego na budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej Sil, od węzła Kórnik Północ do autostrady A2, do 

węzła Poznań Wschód. 

W uzasadnieniu Rada Miasta i Gminy Kórnik informuje, że dynamiczny rozwój transportu drogowego, w 

szczególności przewozu osób i rzeczy przez przedsiębiorstwa spedycyjne zlokalizowane na terenie gmin: Kórnik, 

Kleszczewo, Mosina, Śrem oraz Stęszew w Województwie Wielkopolskim wzrasta ruch ciężkich pojazdów. Obecnie 

przepustowość drogi Sil na odcinku od Kórnika do Poznania, w godzinach szczytu komunikacyjnego, jest 

niewystarczająca. Zjazd z drogi S11 na autostradę A2 (na węźle Krzesiny) powoduje zatory komunikacyjne, co ma 

wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Samorządy w/w gmin zabiegają o rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 431, co jest w pełni uzasadnione. 

Modernizacja tej drogi, jak należy przypuszczać spowoduje jeszcze większe natężenie ruchu pojazdów, 

a droga Sil w kierunku od Kórnika do Poznania nie będzie pełniła swojej funkcji - trasy ekspresowej. Bez 

nowego połączenia z autostradą A2, przebudowa drogi 431 nie spełni oczekiwanych rezultatów. 

Rada Miasta i Gminy Kórnik postuluje o zrealizowanie przedmiotowego zadania do 2020 roku. 

Warto podkreślić, że plany rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w sposób naturalny wpisują się 

w koncepcje wytyczenia wariantu preferowanego dla Obwodnicy Północno-Wschodniej Aglomeracji 

Poznańskiej. Przez co droga nr 434 staje się przedłużeniem planowanego okrężnego układu 

komunikacyjnego jaki ma w przyszłości powstać na terenie powiatu poznańskiego . 

Dlatego Rada Powiatu w Poznaniu wyraża zainteresowanie sprawą i stanowczo popiera stanowisko Rady 

Miasta i Gminy Kórnik, uznając je za własne. 


