
Uchwała Nr  III / 65 /  15 
   SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
              z dnia  26 stycznia 2015 r. 
 
 
 
w sprawie: przyjęcia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska  
                   w sprawie umieszczenia w Planie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 
         wielkopolskich fragmentów dróg krajowych nr 10,11 i 25. 
 
 
       Na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Województwa Wielkopolskiego (Dz. Urz. 
Woj. Wielk. z 2013 r. , poz.431 ) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co 
następuje:  
 
                § 1 
 
 
Przyjmuje się stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie przyj ęcia 
przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego stanowiska w sprawie umieszczenia w 
Planie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wielkopolskich fragmentów dróg 
krajowych nr 10,11 i 25, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały  . 
 
      § 2       
 
 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Sejmiku Województwa 
Wielkopolskiego.    
 
      § 3 
 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Stanowisko Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie umieszczenia 

w Planie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023  wielkopolskich 

fragmentów dróg krajowych nr 10, 11 i 25 

 

W związku z przedstawionym do konsultacji publicznych projektem 

Planu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, który nie uwzględnia 

kompleksowej budowy dróg ekspresowych w ramach  odcinków dróg 

krajowych nr 10, nr 11 i nr 25, Sejmik Województwa Wielkopolskiego apeluje o 

dotrzymanie zapowiedzi budowy ww. dróg. Wskazane inwestycje są niezbędne 

do szybkiego i bezpiecznego skomunikowania subregionów Wielkopolski                 

z Poznaniem oraz innymi regionami Polski. Wymienione trasy stanowią  

również bardzo istotny element krajowej sieci drogowej, 

co obserwujemy m.in. w okresie wakacyjnym. Realizacja budowy dróg 

ekspresowych S10, S11 i S25 po 2023r. uderza w mieszkańców 

i przedsiębiorców z Wielkopolski. Inwestycje te zostały ujęte w Kontrakcie 

Terytorialnym dla Województwa Wielkopolskiego. W związku z powyższym, 

mając na uwadze rozwój naszego regionu, zwracamy się do Pani minister 

o osobisty nadzór nad planami budowy dróg ekspresowych w naszym kraju 

i ujęcie ww. fragmentów dróg krajowych leżących w granicach naszego 

województwa w planie gwarantującym pilną i kompleksową realizację. 

 


