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Szanowny Pan 

        Jan Grabkowski 

        Starosta Poznański 

 

 

Dotyczy: Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej 

 

Szanowny Panie Starosto, 

W związku z trwającymi pracami nad projektowaniem Północno-Wschodniej Obwodnicy 

Aglomeracji Poznańskiej, których efekty prezentowane są na spotkaniach informacyjnych 

Zarządu Dróg Powiatowych oraz pracowni projektowej ELITON ze społecznościami 

lokalnymi poszczególnych gmin, przez obszar których przebiegać ma planowana inwestycja, 

wyrażamy stanowczą dezaprobatę odnośnie, zarówno co do formy, jak i wyników 

dotychczasowych prac prowadzonych w tym zakresie. 

Przyjęte przez Zarząd Dróg Powiatowych oraz pracownię ELITON założenia planistyczne 

wykazują znaczną rozbieżność z kluczowymi zasadami planowania przestrzennego 

zapisanymi w Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - zasadą ładu 

przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju, współczesną myślą i praktyką planistyczną 

oraz brak wielowymiarowego uzasadnienia realizacji inwestycji w proponowanym przebiegu 

i skali. Uzasadnienie realizacji przedmiotowej inwestycji zakładać powinno przede wszystkim 

doskonałą znajomość lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i kulturowych, 

wyprowadzenie ruchu tranzytowego (jeśli taki istnieje) poza obszary zabudowy 

mieszkaniowej, modernizację i urozmaicenie połączeń sieci dróg lokalnych oraz ewentualną 

aktywizację gospodarczą terenów zlokalizowanych wzdłuż planowanego układu 
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transportowego. Tymczasem procedowane „studium korytarzowe” wskazuje na przebieg 

obwodnicy projektowany wprost przez wiele istniejących już miejscowości oraz nowych 

osiedli strefy podmiejskiej Poznania, a także przez prawnie chronione i cenne przyrodniczo 

obszary (w tym Natura 2000): Obszar Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Park 

Krajobrazowy Puszcza Zielonka, otulinę Rezerwatu przyrody Meteoryt Morasko, Park 

Krajobrazowy Promno oraz doliny rzek: Cybina, Warta i Główna. Spowoduje to zarówno 

negatywne skutki przyrodnicze i ekologiczne, jak i nieodwracalne zniszczenia w ciągłości 

istniejących struktur funkcjonalnych środowiska przyrodniczego (ważnych także, a może 

zwłaszcza dla samego miasta Poznania), dezintegrację podmiejskich układów osadniczych (i 

społeczności lokalnych), a także przerwanie i zniszczenie wielu popularnych szlaków o 

charakterze pieszym i rowerowym, wiążących tereny Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka oraz aglomerację poznańską, równie istotnych we współczesnym zrównoważonym i 

wieloaspektowym paradygmacie projektowym jak układ ruchu samochodowego. W tym 

miejscu pragniemy jednocześnie zwrócić uwagę, iż przebieg planowanej obwodnicy jest 

niezgodny z Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka.  

Należy podkreślić, że żaden z trzech wariantów planowanej obwodnicy zaproponowanych 

przez pracownię ELITON nie wpisuje się w aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz 

komunikacyjne mieszkańców aglomeracji poznańskiej, a także w obecną strukturę osadniczą 

oraz przyszłe trendy wynikające z dynamicznie postępujących procesów suburbanizacji. 

Planowana Północno-Wschodnia Obwodnica Aglomeracji Poznańskiej, która z założenia 

powinna otaczać aglomerację, czyli przebiegać poza jej granicami, została poprowadzona 

przez aglomerację, dzieląc obszary poszczególnych gmin strefy podmiejskiej.  

Ze względu na wymienione wyżej konflikty przestrzenne, środowiskowe i społeczne 

koncepcji Północno-Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, społeczności 

wszystkich gmin oraz przedstawiciele firm zlokalizowanych w poszczególnych gminach, w 

których odbyły się spotkania informacyjne, wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec 

przedstawionego przez Zarząd Dróg Powiatowych i pracownię ELITON studium 

korytarzowego. 
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Szczególnie wiele konfliktów przestrzennych koncepcji Północno-Wschodniej Obwodnicy 

Aglomeracji Poznańskiej  zachodzi na terenie gminy Czerwonak. W związku z tym 

informujemy, że zaproponowany przez pracownię ELITON przebieg obwodnicy (wszystkich 

trzech wariantów) został jednomyślnie oprotestowany przez społeczność lokalną gminy 

Czerwonak podczas spotkania informacyjnego w dniu 4 sierpnia 2016 r., w którym udział 

wzięło ponad 250 osób. 

Opracowane przez ELITON trzy warianty przebiegu Północno-Wschodniej Obwodnicy 

Aglomeracji Poznańskiej na terenie gminy Czerwonak są niedopuszczalne ze względu na 

następujące konflikty przestrzenne, społeczne i przyrodnicze: 

1) Planowana obwodnica dzieli gminę na dwie części, przebiegając przez wiele 

miejscowości i istniejące już osiedla zlokalizowane w otulinie Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka, czego skutkiem będzie dezintegracja struktur osadniczych i 

społeczności lokalnych oraz spadek wartości nieruchomości na nowych osiedlach 

mieszkaniowych. 

2) Obwodnica ma przebiegać przez cenne, prawnie chronione obszary Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka, co jest niezgodne z Rozporządzeniem Wojewody 

Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka i skutkować będzie nieodwracalnym zniszczeniem jedności istniejących 

struktur funkcjonalnych środowiska oraz licznymi negatywnymi konsekwencjami 

ekologicznymi i przyrodniczymi (obwodnica uniemożliwi m.in. migrację zwierząt 

między naturalnymi ostojami, co doprowadzi do rozbicia stad na izolowane grupy, 

pogarszając  wymianę genów, a w konsekwencji do radykalnego spadku populacji). 

3) Obwodnica oddzieli mieszkańców od unikatowych obszarów przyrodniczych Puszczy 

Zielonki, które są jednocześnie strategicznymi zasobami gminy Czerwonak z punktu 

widzenia rozwoju turystyki i rekreacji, co wpłynie na obniżenie atrakcyjności 

turystycznej gminy. 

4) Przebieg planowanej obwodnicy doprowadzi do przerwania i zniszczenia wielu 

popularnych szlaków o charakterze pieszym i rowerowym, wiążących tereny Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka (będącego jednym z najważniejszych obszarów 
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rekreacyjnych dla mieszkańców) oraz aglomerację poznańską, w tym historycznego 

szlaku kulturowego, prowadzącego z Owińsk do Mielna, co jest niezgodne z 

Rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony 

Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka. 

5) Parametry techniczne oraz klasa planowanej obwodnicy wskazują na jej przeznaczenie 

dla obsługi ruchu tranzytowego, w związku z tym realizacja takiej inwestycji nie 

wpłynie na poprawę komunikacji mieszkańców gminy z Poznaniem. 

6) Planowany przebieg obwodnicy wskazuje na wprowadzenie uciążliwego ruchu 

tranzytowego na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co wiązać się 

będzie z emisją wysokiego poziomu zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu. 

7) Ze względu na planowany przebieg obwodnicy poza terenami przeznaczonymi pod 

aktywizację gospodarczą, inwestycja nie przyczyni się do stymulowania rozwoju 

gospodarczego gminy i wzrostu jej atrakcyjności inwestycyjnej. 

 

W związku z wymienionymi wyżej konfliktami przestrzennymi koncepcji Północno-

Wschodniej Obwodnicy Aglomeracji Poznańskiej, ZIELONKA - Stowarzyszenie na Rzecz 

Optymalizacji Przebiegu Obwodnicy, zrzeszające mieszkańców oraz ekspertów i naukowców 

z poznańskich uczelni wyraża stanowczy protest przeciwko wszystkim trzem wariantom 

przebiegu obwodnicy opracowanym przez pracownię ELITON, proponując podjęcie prac nad 

innymi, alternatywnymi rozwiązaniami. 

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że przy aktualnym, bardzo dynamicznym postępie 

procesów suburbanizacji, budowa nowych dróg w aglomeracji poznańskiej jest konieczna, 

jeśli jednak mają one rzeczywiście służyć mieszkańcom przez wiele kolejnych lat, ich 

planowanie musi być zgodne z nowoczesnymi naukowymi metodami planowania układów 

komunikacyjnych miast europejskich oraz powinno odbywać się z udziałem mieszkańców, na 

zasadach partycypacji społecznej.  

Mając na uwadze optymalizację przebiegu obwodnicy pod kątem jej jak najlepszego 

wpasowania w strukturę przestrzenno-funkcjonalną aglomeracji, zespół ekspertów działający 

w ramach Stowarzyszenia ZIELONKA, w skład którego wchodzą m.in. specjaliści z zakresu 
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planowania przestrzennego z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 

uwzględniając opinie i uwagi mieszkańców oraz inwestorów, prezentowane podczas spotkań 

informacyjnych z Zarządem Dróg Powiatowych w poszczególnych gminach, opracował  

alternatywny wariant przebiegu północno-wschodniego odcinka obwodnicy aglomeracji 

poznańskiej, łączącej trasę S11 (węzeł Oborniki) z trasą S5 (węzeł Wierzyce). Wśród atutów 

proponowanego alternatywnego wariantu przebiegu obwodnicy wymienić należy przede 

wszystkim: 

1) Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miasta Poznania  i strefy podmiejskiej, poza 

rozrastające się tereny zabudowy mieszkaniowej.  

2)  Powiązanie komunikacyjne tras S11 i S5. 

3)  Zachowanie klinowego układu zieleni (obwodnica nie odgradza pierścieniowym 

układem mieszkańców Poznania od kompleksów leśnych Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka i Parku Krajobrazowego Promno). 

4)  Ochronę cennych zasobów przyrody (w tym obszarów Natura 2000): Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Biedrusko, Dolin rzek Warty, Cybiny i Głównej, Rezerwatu 

przyrody Meteoryt Morasko, Parku Krajobrazowego Promno oraz Parku 

Krajobrazowego Puszcza Zielonka (zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody 

Wielkopolskiego nr 4/05 w sprawie Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza 

Zielonka). 

5)  Ochronę historycznych szlaków kulturowych na obszarze Parku Krajobrazowego 

Puszcza Zielonka. 

6)  Ograniczenie kolizji z funkcją mieszkaniową. 

7)  Brak kolizji z poligonem wojskowym w Biedrusku. 

8)  Możliwość aktywizacji gospodarczej terenów wzdłuż obwodnicy.  
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Niniejszym zwracamy się z prośbą o rozważenie w dalszych pracach nad przebiegiem 

planowanej obwodnicy przedstawionego powyżej przez Stowarzyszenie ZIELONKA 

alternatywnego wariantu. 

 

z wyrazami szacunku 

 

Zarząd Stowarzyszenia ZIELONKA  

 

 

 

 

do wiadomości: 

1. Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu 

2. Marszałek Województwa Wielkopolskiego 

3. Wójt Gminy Czerwonak 


