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1. Wstęp 

Niniejszy załącznik Z.11 do Tomu I – Udział społeczeństwa 
opracowanego na etapie wykonania dokumentacji projektowej Studium 
Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla przedsięwzięcia 
„Wykonanie opracowań projektowych dla rozbudowy drogi krajowej nr 25 
na odcinku Ostrów Wielkopolski – Kalisz – Konin.”, został opracowany 
w wyniku otrzymania protestu części mieszkańców wsi Czekanów 
w gm. Ostrów Wielkopolski oczekujących przedstawienia propozycji 
przebiegu projektowanej drogi krajowej nr 25 po południowej stronie 
Czekanowa.  

2. 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). 
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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). 

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 
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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. 

3. Projektowane przebiegi wariantów 

3.1. Wariant 1  

Na odcinku przebiegającym przez gminę Ostrów Wielkopolski droga 
krajowa została zaprojektowana w śladzie istniejącej drogi 
z wykorzystaniem i poszerzeniem istniejącego pasa drogowego 
przebiegającego przez Czekanów. 

W wariancie V1A w km 66+050 zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe typu rondo umożliwiające mieszkańcom dostęp do drogi 
krajowej klasy GP oraz przejazd pomiędzy południową i północną stroną wsi 
Czekanów.  

W wariancie V1B w km 66+644 zaprojektowano przejazd wzdłuż drogi 
gminnej nr DG 791168P nad projektowaną droga krajową umożliwiający 
mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i północną stroną wsi 
Czekanów. Dostęp do projektowanej drogi klasy GP możliwy jest poprzez 
projektowany węzeł we wsi Ociąż, natomiast dojazd do Ostrowa 
Wielkopolskiego możliwy jest istniejącym układem dróg publicznych. 

Ruch lokalny w obu pod wariantach odbywa się projektowanymi 
dodatkowymi jezdniami prowadzonymi wzdłuż drogi krajowej 
i powiązanymi z istniejącą siecią dróg.  

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.  

3.2. Wariant 2 i 3 

Na odcinku przebiegającym przez gminę Ostrów Wielkopolski droga 
krajowa została zaprojektowana równolegle do śladu istniejącej drogi 
i zlokalizowana po jej północnej stronie, a następnie włączona w istniejący 
węzeł z drogą S11 „Ostrów Wielkopolski Wschód”. 

W wariancie V2A i V3A zaprojektowano przejazd wzdłuż drogi 
powiatowej nr DP5298P pod projektowaną drogą krajową, umożliwiający 
mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i północną stroną wsi 
Czekanów. Ponadto zaprojektowano skrzyżowanie jednopoziomowe typu 
rondo umożliwiające mieszkańcom dostęp do drogi krajowej klasy GP. 

W wariancie V2B i V3B zaprojektowano przejazd wzdłuż drogi 
powiatowej nr DP5298P pod projektowaną drogą krajową, umożliwiający 
mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i północną stroną wsi 
Czekanów. Ponadto zaprojektowano skrzyżowanie jednopoziomowe 
w postaci pasów włączenia i wyłączenia umożliwiające wjazd na 
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projektowaną drogę krajową klasy GP w kierunku Ostrowa Wielkopolskiego 
oraz zjazd z kierunku Ostrowa Wielkopolskiego do wsi Czekanów. 

Ruch lokalny w obu pod wariantach odbywa się projektowanymi 
dodatkowymi jezdniami prowadzonymi wzdłuż drogi krajowej 
i powiązanymi z istniejącą siecią dróg oraz istniejącym śladem drogi 
krajowej nr 25.  

Przebieg istniejącej drogi krajowej nr 25 pozostawiono bez zmian 
ograniczając jedynie włączenie w istniejący węzeł z drogą S11 „Ostrów 
Wielkopolski Wschód”, ze względu na konieczność podłączenia 
projektowanej drogi klasy GP. 

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. 

4. Protesty mieszkańców 

W trakcie prowadzonych działań informacyjnych pojawił się protest 
mieszkańców wsi Czekanów przesłany do Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad Odział w Poznaniu przy piśmie z dnia 24.08.2017 r. 

Podpisani mieszkańcy wnosili o poprowadzenie projektowanej drogi 
południowym skrajem wsi przy lesie Bagatela. 

Zgodnie z treścią pisma zaproponowane przez mieszkańców 
rozwiązanie pozwoli: 

• uniknąć ingerencji w strukturę zabudowy mieszkaniowej wsi, 
• zminimalizować oddziaływanie na mieszkańców zwiększonego 

natężenia hałasu i spalin, 
• zachować dobrą komunikację wewnętrzną - zwłaszcza w kontekście 

bezkolizyjnego i bezpiecznego dostępu dzieci do szkoły w Lewkowie 
oraz komunikację zewnętrzną poprzez utrzymanie dotychczasowych 
alternatywnych połączeń z Ostrowem Wielkopolskim i Kaliszem, 

• zachować wiejski charakter zabudowy, 
• zachować dziedzictwo kulturowe i historyczne, jakim jest zespól 

zabudowań dawnego dworca kolejowego wraz z zachowaną drogą 
brukowaną i fragmentem przebiegu linii kolejowej, 

• uzyskać poprawę warunków środowiskowych (odciążenie ruchu 
i zmniejszenie emisji spalin) w bezpośrednim otoczeniu istniejącego 
boiska sportowego przy ul. Strażackiej oraz zaplanowanego do 
realizacji placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu w rejonie ul. 
Szkolnej. 
 

Analizując powyższe pismo należy wskazać iż: 
1. Projektant w przygotowywanych opracowaniach, dąży do 

zminimalizowania liczby kolizji z zabudową mieszkaniową oraz 
ograniczenia negatywnego oddziaływania inwestycji na mieszkańców. 
Pomimo to w żadnym z projektowanych wariantów nie ma możliwości 
uniknięcia ingerencji w strukturę zabudowy mieszkaniowej wsi 
Czekanów. 

2. Obecnie droga krajowa przebiega środkiem wsi Czekanów. W celu 
zminimalizowania wpływu projektowanej drogi na mieszkańców w 
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każdym z wariantów przewiduje się zastosowanie ekranów 
akustycznych, których lokalizacja zostanie ustalona na podstawie 
przeprowadzonej analizy akustycznej z uwzględnieniem istniejącej i 
projektowanej zabudowy. 

3. W celu zapewnienia „dobrej komunikacji wewnętrznej” w każdym z 
wariantów zaprojektowano odpowiednio: 

− W wariancie V1A w km 66+050 zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe typu rondo umożliwiające mieszkańcom dostęp 
do drogi krajowej klasy GP, przejazd pomiędzy południową i 
północną stroną wsi Czekanów oraz dostęp do szkoły w 
Lewkowie, 

− w wariancie V1B w km 66+644 zaprojektowano przejazd wzdłuż 
drogi gminnej nr DG 791168P nad projektowaną droga krajową 
umożliwiający mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i 
północną stroną wsi Czekanów oraz dostęp do szkoły w 
Lewkowie, 

− W wariantach V2A i V3A zaprojektowano przejazd wzdłuż drogi 
powiatowej nr DP5298P pod projektowaną drogą krajową, 
umożliwiający mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i 
północną stroną wsi Czekanów oraz dostęp do szkoły w 
Lewkowie,. Ponadto zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe typu rondo umożliwiające mieszkańcom dostęp 
do drogi krajowej klasy GP. 

− W wariancie V2B i V3B zaprojektowano przejazd wzdłuż drogi 
powiatowej nr DP5298P pod projektowaną drogą krajową, 
umożliwiający mieszkańcom przejazd pomiędzy południową i 
północną stroną wsi Czekanów oraz dostęp do szkoły w 
Lewkowie, Ponadto zaprojektowano skrzyżowanie 
jednopoziomowe w postaci pasów włączenia i wyłączenia 
umożliwiające wjazd na projektowaną drogę krajową klasy GP w 
kierunku Ostrowa Wielkopolskiego oraz zjazd z kierunku Ostrowa 
Wielkopolskiego do wsi Czekanów. 

− Ruch lokalny w obu pod wariantach odbywa się projektowanymi 
dodatkowymi jezdniami prowadzonymi wzdłuż drogi krajowej 
i powiązanymi z istniejącą siecią dróg.  

4. Mając na uwadze, że wieś Czekanów położona jest bezpośrednio przy 
drodze krajowej DK 25 oraz w bliskim sąsiedztwie drogi ekspresowej 
S11,  charakter wsi, niezależnie od wybranego wariantu, nie ulegnie 
zmianie. 

5. Ponadto w odniesieniu do zachowania dziedzictwa kulturowego i 
historycznego najbliższej okolicy, należy zauważyć, że żaden z 
wariantów nie ingeruje w zabudowania dworca kolejowego w 
Lewkowie. 

6. Boisko sportowe już w stanie obecnym zlokalizowane jest w 
bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej, dlatego niezależnie od 
wybranego wariantu warunki środowiskowe w otoczeniu boiska nie 
ulegną znacznej zmianie. Lokalizując boisko w obecnym miejscu 
liczono się z oddziaływaniem drogi na obiekt. 
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W nawiązaniu do powyższych postulatów mieszkańców wpłynęła do biura 
projektowego propozycja południowego obejścia wsi Czekanów, która 
została przedstawiona przy piśmie Pani Marii Bery z dnia 20.09.2017 r. ( 
pismo w załączeniu). 

W w/w piśmie przedstawiono graficznie możliwy przebieg preferowanego 
przez mieszkańców wariantu. Załączniki graficzne przedstawiono poniżej.  
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Rys. 1. Wariant proponowany w piśmie pani Marii Bery z dnia 20.09.2017 r. 
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Rys. 2. Wariant proponowany w piśmie pani Marii Bery z dnia 20.09.2017 r. 
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Analizując powyższą propozycję należy wskazać iż: 
1. Zaproponowany odręcznie przebieg drogi nie zawiera opisu 

parametrów geometrycznych drogi krajowej właściwych dla klasy GP, 
określonych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124). 

2. W powyższej propozycji zaproponowano lokalizację węzła na 
połączeniu istniejącej drogi krajowej nr 25 z jej projektowanym 
przebiegiem w odległości ok. 600m od istniejącego węzła „Ostrów 
Wielkopolski Wschód” co jest niezgodne z w/w warunkami 
technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie, które dopuszczają wyjątkowo pojedyncze odstępy 
między węzłami poza terenem zabudowy na drodze klasy GP nie 
mniejsze niż 1000 m. 

Ponadto propozycja węzła zakłada pozostawienie istniejącego 
przebiegu drogi krajowej nr 25 bez zmian i włączenie do niej 
projektowanej drogi klasy GP. Mając na uwadze zapisy 
obowiązujących warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie, należy zauważyć, że to droga klasy 
GP powinna mieć powiązania z drogami niższej kategorii, a nie 
odwrotnie. Zgodnie z założeniami wariantu 2 i 3 istniejący przebieg 
drogi krajowej pozostawia się bez zmian w celu prowadzenia ruchu 
lokalnego oraz umożliwienia alternatywnego przejazdu w kierunku 
Kalisza  

Przedmiotowa inwestycja przewiduje rozbudowę istniejącej 
drogi krajowej i uwzględniając prognozowane natężenia ruchu, w celu 
zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa oraz 
przepustowości projektowanej drogi należy dążyć do zachowania 
ciągłości drogi klasy GP wraz z ograniczeniem bezpośredniego 
dostępu zgodnie z zapisami warunków technicznych.  

3. Zaproponowany przebieg drogi krajowej znajduje się w kolizji 
z następującymi elementami: rzeką Niedźwiada, linią wysokiego 
napięcia, drogą gminną nr DG 791168P, siedmioma drogami 
wewnętrznymi, trzema budynkami oraz obszarem leśnym, co wiąże 
się z wycinką ok.3,5 ha lasu. 

4. W powyższej propozycji nie rozwiązano sposobu włączenia 
proponowanego przebiegu do istniejącej DK 25 przed Biskupicami 
Ołobocznymi.  

5. Proponowany przebieg, na odcinku od węzła Wielkopolski Wschód do 
przecięcia z drogą gminną DG 791168P, na odcinku ok. 3.5 km tj. od 
węzła „Ostrów Wielkopolski Wschód” do obszaru lasu „Bagatela” ) 
znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemnych dla miasta Ostrów Wielkopolski, w dolinie rzeki Ołobok. 
Ujęcie to składa się z trzech ujęć wód podziemnych, od zachodu 
Wtórek, następnie Trąba i Kęszyce. Eksploatowane studnie głębinowe 
czerpią wodę z utworów czwartorzędowych o udokumentowanych 
zasobach eksploatacyjnych. 
Strefę ochronną ustanowiono Rozporządzeniem Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dnia 18.02.2004 
r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody 
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podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z 2012 r.684 z późn. zm. – w załączeniu).  

 Na terenie ochrony pośredniej obowiązują następujące zakazy 
i ograniczenia.  
1. Lokalizowania nowych ujęć wody w utworach czwartorzędowych, 

z wyjątkiem wierceń studziennych dla ujęć komunalnych; 
2. Wprowadzania ścieków do ziemi oraz wykonywania dołów chłonnych 

i szybików wierceń studziennych w celu gromadzenia w nich odpadów 
i wylewania do nich nieczystości; 

3. Lokalizowania wysypisk śmieci i wylewisk odpadów komunalnych 
i przemysłowych; 

4. Składowania i stosowania chemicznych środków zimowego utrzymania 
dróg; 

5. Lokalizowania składowisk środków chemicznej ochrony roślin;  
6. Urządzania pryzm kiszonkowych; 
7. Lokalizowania przedsięwzięć kwalifikowanych, jako mogące znacząco 

oddziaływać na środowisko i na które wymagane jest sporządzenia 
raportu oddziaływania na środowisko;  

8. Lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu;  

9. Lokalizowania stacji paliw płynnych; 
10. Lokalizowania myjni pojazdów mechanicznych za wyjątkiem obiektów 

odprowadzających ścieki do zbiorczej kanalizacji;  
11. Lokalizowania cmentarzy i kwater grzebania zwierząt; 
12. Budowy dróg publicznych za wyjątkiem dróg posiadających system 

odprowadzania ścieków oraz dróg lokalnych; 
13. Odprowadzania ścieków deszczowych bez oczyszczenia.  

 
Zgodnie z Postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w Poznaniu przy piśmie znak: WOO-II.4242.14.2016. EK.10 
z dnia 21.11.2016 r. wydanym w ramach budowy drogi ekspresowej S11 
Poznań - Kępno - granica województwa na odcinku obwodnicy Ostrowa 
Wielkopolskiego, z uwagi na przebieg drogi S11 w obszarze ochrony 
pośredniej ujęcia komunalnego wód poziemnych dla Ostrowa 
Wielkopolskiego wprowadzono ograniczenia dotyczące m.in. modernizacji 
istniejących dróg krajowych oraz budowy obwodnicy miasta Ostrowa 
Wielkopolskiego w ciągu drogi S11, określając wymóg: 

a) wyposażenia dróg w rozwiązania techniczne służące do 
podczyszczenia całości wód opadowych i roztopowych odprowadzanych 
z pasów drogowych biegnących przez strefę ochronną ujęcia, 
uwzględniające: 

- szczelne rowy z warstwą humusu wyposażone w przegrody filtracyjno 
- retencyjne oddzielone od terenu zalewowego cieków naturalnych 
przepływających w pobliżu i/lub krzyżujących się z drogą, nasypem drogi 
zbiorczej, 

- szczelne zbiorniki retencyjne z warstwą humusu i odpływem do 
separatora w postaci rurociągu z regulatorem przepływu oraz dodatkowym 
powierzchniowym przelewem awaryjnym z odprowadzeniem wód do 
separatora, 
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- separatory o odpowiednich parametrach przepływu dla uzyskania 
ostatecznego oczyszczenia ścieków deszczowych w zakresie zawiesiny, 
substancji ropopochodnych oraz substancji zanieczyszczających wody 
podziemne zgodnie z przepisami wynikającymi z rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy 
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, 
poz. 984 oraz z 2009 r. Nr 27, poz. 169), zaopatrzone w zasuwy na 
rurociągach odpływowych zabudowanych w komorach, 

- krawężniki na odcinkach dróg biegnących w obrębie terenu ochrony 
pośredniej oraz 100 metrów przed i za granicą terenu ochrony pośredniej, 

- wyloty do odbiornika zakończone zaworami zwrotnymi. 
b) zastosowania osłonowego monitoringu wód podziemnych 

w obszarze możliwego oddziaływania dróg na jakość wód w obrębie terenu 
ochrony pośredniej, zsynchronizowanego z prowadzonym przez właściciela 
ujęcia bieżącym monitoringiem lokalnym. 

Mając na uwadze powyższe ograniczenia oraz konieczność 
zastosowania dodatkowych rozwiązań zabezpieczających, podkreślenia 
wymaga fakt, że nastąpi ingerencja w strefę ochrony pośredniej ujęcia wód 
podziemny na odcinku aż ok. 3,5 km, a koszt inwestycji ulegnie 
zwiększeniu. 

5. Przebieg trasy po południowej stronie wsi Czekanów 

Wychodząc na przeciw propozycji mieszkańców Projektant przygotował 
technicznie możliwy do realizacji przebieg drogi po południowej stronie wsi 
Czekanów. W pierwszej kolejności podjęto próbę dostosowania trasy drogi 
do propozycji przedstawionej w piśmie pani Marii Bery. Jednak z uwagi, że 
propozycja przebiegu trasy została naniesiona odręcznie i nie spełnia m.in. 
podstawowych parametrów geometrycznych, nie mogła zostać 
odwzorowana. 

 Podkreślenia wymaga fakt, że przedstawiona mieszkańcom odręczna 
propozycja przebiegu trasy wg pani Marii Bery w znacznym oddaleniu od 
istniejącej, zwartej zabudowy wzdłuż ul. Środkowej w Czekanowie może 
wydawać się atrakcyjna lokalizacyjnie, jednak w rzeczywistości wprowadza 
mieszkańców w błąd, ponieważ nie ma technicznych możliwości 
wytrasowania przebiegu trasy we wskazanym na szkicu śladzie.  

 
W dalszym etapie Projektant przyjął założenie wytyczenia trasy 

z zastosowaniem minimalnych nie wymagających odstępstwa czy 
uzasadnienia parametrów geometrycznych. 

Konieczność dowiązania projektowanej drogi krajowej nr 25 do węzła 
„Ostrów Wielkopolski Wschód” w znacznym stopniu ogranicza możliwości 
kształtowania geometrii drogi w okolicy wsi Czekanów, leżącej w odległości 
1800 m od istniejącego węzła ( łuk poziomy wychodzący z istniejącego 
węzła zwrócony jest w kierunku północnym, a nie południowym).  

W części rysunkowej przedmiotowej analizy umieszczono rysunek 
obrazujący proponowany przebieg z pisma pani Marii Bery wraz 
z naniesioną propozycją Projektanta. 

Zaproponowany przebieg charakteryzuje się następującymi 
ograniczeniami: 



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.  15 
 

1. W stosunku do propozycji mieszkańców projektowana droga 
krajowa przebiega w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań po 
południowej stronie ul. Środkowej i znajduje się w odległość 
ok. 50 m od granicy pasa drogowego. 

2. Przebieg drogi od węzła „Ostrów Wielkopolski Wschód” do obszaru 
lasu „Bagatela” znajduje się w strefie ochrony pośredniej ujęcia 
wód podziemnych na odcinku ok. 3,5 km, co wiąże się z 
licznymi obostrzeniami oraz koniecznością zastosowania 
dodatkowych rozwiązań zabezpieczających. 

3. Projektowany przebieg znajduje się w kolizji z Obszarem 
Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”  

4. Zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać 
drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto minimalny promień łuku 
poziomego równy 1000 m. Przyjęty promień łuku poziomego 
skutkuje koniecznością zastosowania znacznego pochylenia 
poprzecznego łuku o wartości 5% na odcinku przed 
węzłowym. 

5. Występuje kolizja projektowanej drogi z rzeką Niedźwiadą pod 
katem 21° wymaga budowy obiektu mostowego oraz przebudowy 
koryta rzeki. 

6. Występuje kolizja projektowanej drogi z linią wysokiego 
napięcia, drogą gminną DG 791168P, dziewięcioma drogami 
wewnętrznymi, czterema budynkami oraz obszarami leśnymi, co 
wiąże się z wycinką ok. 6,8ha lasu. 

7. Długość przebiegu drogi krajowej zlokalizowanej po stronie 
południowej jest dłuższa od pozostałych wariantów o minimum 
600 m. 

6. Podsumowanie 

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania i ograniczenia związane 
z przebiegiem projektowanej drogi krajowej klasy GP po południowej 
stronie wsi Czekanów, Projektant przedstawił wariant przebiegu drogi 
z wykorzystaniem istniejącego pasa drogowego (takie rozwiązanie nie 
powoduje powstawania dodatkowego podziału pomiędzy dwiema częściami 
podzielonej już istniejącą drogą nr 25 wsi oraz nie powoduje występowania 
nowych kolizji z linią wysokiego napięcia, ciekami, obszarami leśnymi) oraz 
warianty z obejściem Czekanowa po stronie północnej, które pozwoliły  
znacznie ograniczyć ingerencję w strefę ochronną ujęcia wód podziemnych 
oraz Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Prosny”.  

Z uwagi na wyżej wymienione liczne ograniczenia wynikające 
z lokalizacji drogi po stronie południowej wsi Czekanów oraz przedstawione 
inne warianty przebiegu trasy nie przewiduje się dalszego procedowania 
wnioskowanego wariantu. 

7. Część rysunkowa 

 
NR RYSUNKU NAZWA 

06/186/2016/ST/ZD/SYT/1 Plan sytuacyjny w skali 1:5000 
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8. Załączniki 

8.1. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dnia 18.02.2004 r. w 
sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia 
wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.684 z późn. zm. – w załączeniu).  
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8.2. Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu 
Gospodarki Wodnej w Poznaniu, z dnia 18.02.2004 r. w 
sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia 
wody podziemnej dla miasta Ostrowa Wielkopolskiego (Dz. 
Urz. Woj. Wlkp. z 2012 r.684 z późn. zm. – w załączeniu).  
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8.3. Pismo mieszkańców wsi Czekanów z dnia 24.08.2017 r. 

 
 

 
 
 



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.  40 
 

 
 
 



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.  41 
 

 



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.  42 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane personalne i podpisy  
poddano anonimizacji 



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.  43 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane personalne i podpisy  
poddano anonimizacji 



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.  44 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane personalne i podpisy  
poddano anonimizacji 



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.  45 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane personalne i podpisy  
poddano anonimizacji 



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.  46 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane personalne i podpisy  
poddano anonimizacji 



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.  47 
 

 

8.4. Pismo pani Marii Bery z dnia 20.09.2017 r. 
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