APEL NR 1/XXXII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na budowie
drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik Północ do
autostrady A2, do węzła Poznań Wschód
Na podstawie § 24 ust. 2 pkt 5 uchwały nr 211/XXI/2016 Rady Miejskiej
w Śremie z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie statutu gminy Śrem
(Dz.Urz.Woj.Wielk. 2016, poz. 3074) Rada Miejska w Śremie podejmuje
następujący apel:
§ 1. Rada Miejska w Śremie apeluje do Prezesa Rady Ministrów
o przeprowadzenie inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku od
trasy ekspresowej S11 (węzeł Kórnik Północ, gmina Kórnik) do autostrady
A2 (węzeł Poznań Wschód, gmina Kleszczewo).
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Śremie do
przekazania Apelu Prezesowi Rady Ministrów oraz Posłom i Senatorom
reprezentującym Województwo Wielkopolskie.
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Uzasadnienie
APELU NR 1/XXXII/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie drogi na odcinku od drogi ekspresowej S11, od węzła Kórnik
Północ do autostrady A2, do węzła Poznań Wschód
W związku z dynamicznym rozwojem 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.
Już w chwili obecnej przepustowość drogi S11 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.
Przypuszczać należy, że modernizacja tej drogi spowoduje jeszcze większe
natężenie ruchu pojazdów, a droga S11 w kierunku Kórnika do Poznania
nie będzie pełniła swojej funkcji – trasy ekspresowej. Bez nowego połączenia
autostradą A2, przebudowa drogi 431 nie spełni oczekiwanych rezultatów.
W związku z powyższym Rada Miejska w Śremie
o zrealizowanie przedmiotowego zadania do 2020 roku.

postuluje
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