
APEL NR XIV/1/2019
RADY MIASTA I GMINY DOLSK

z dnia 23 października 2019 r.

w sprawie poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem-Poznań

Na podstawie §22 ust.2 pkt.4 Statutu Gminy Dolsk określonego Uchwałą nr XLVIII/306/18 Rady Miasta 
i Gminy Dolsk z dnia 19 września 2018 roku w sprawie Statutu Gminy Dolsk (Dz.U. Woj.Wlkp. poz.7216) 
Rada Miasta i Gminy Dolsk podejmuje następujący apel:

§ 1. Rada Miasta i Gminy Dolsk popierając incjatywę Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem-
Poznań, apeluje do Marszałka Województwa Wielkopolskiego o podjęcie działań w celu rozbudowy drogi 
wojewódzkiej nr DW 434 o dodatkowy pas jezdni na odcinku Śrem-Kórnik.

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Dolsk do przekazania Apelu Marszałkowi 
Województwa Wielkopolskiego oraz Radnym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
i Gminy Dolsk

Romuald Nawrot
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UZASADNIENIE

do Apelu nr XIV/1/2019 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 października 2019 roku w sprawie

poparcia działań Stowarzyszenia na rzecz poprawy komunikacji Śrem-Poznań

W związku z ciągłym i znacznym wzrostem natężenia ruchu na drodze wojewódzkiej nr dw 434 na odcinku
Śrem - Kórnik niezbędna jest przebudowa przedmiotowej drogi i zwiększenie jej przepustowości.
Uzasadniając powyższy apel należy zwrócić uwagę na natężenie ruchu na przedmiotowym odcinku
i powstające zatory w godzinach porannych oraz w czasie powrotu do miejsca zamieszkania. Osoby
dojeżdżające do pracy do Poznania z okolic Śremu, Dolska korzystające z własnego transportu szacowane
są na około 2 tys. kierowców dwa razy dziennie. Każdy wypadek, zatory na rondzie i światłach w Kórniku
powodują spore opóźnienia w dotarciu do miejsca pracy. Przebudowa przedmiotowej drogi o dodatkowy
pas ruchu wraz z planowanym III etapem obwodnicy Śremu, który jest wpisany do planu transportowego,
znacząco wpłynie na udrożnienie ruchu w kierunku na Gostyń - Rawicz - Wrocław oraz Leszno - Wrocław.
Inwestycja ma strategiczny charakter dla mieszkańców regionu. Poprawa komunikacji zapewni stworzenie
sprawnego powiązania transportowego południowej części województwa z Poznaniem, przyczyniając się
tym samym do wzrostu atrakcyjności osiedleńczej i inwestycyjnej tych obszarów.
Dlatego apelujemy o jak najszybsze podjęcie działań w sprawie realizacji tej ważnej dla województwa
inwestycji.
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