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Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 

Oświadczenie dotyczy realizacji inwestycji w zakresie budowy drogi ekspresowej S11 oraz koniecznych 

na tej trasie obwodnic, w tym obwodnicy Piła – Ujście. 

W związku z zaniepokojeniem mieszkańców oraz władz miast, gmin, powiatów i województw, a także 

użytkowników drogi krajowej S11 oraz stanowiskiem Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw „Dro-

ga S11” zwracam się do Pana Premiera z apelem o podjęcie niezbędnych działań mających na celu wprowa-

dzenie do planu najbliższych inwestycji z zakresu krajowej infrastruktury drogi ekspresowej S11 oraz budo-

wy koniecznych na tej trasie obwodnic, w tym obwodnicy Piła – Ujście. 

Realizacja drogi krajowej S11 została wprowadzona do Programu Dróg Krajowych na lata 2014–2023 

w lipcu 2015 r. Niestety, po późniejszej, już po wyborach, aktualizacji listy okazało się, że duża część wcze-

śniej zaplanowanych inwestycji z niewiadomych przyczyn nie znalazła się na liście kluczowych projektów 

obecnego rządu. To podważa zaufanie obywateli do państwa i narusza poczucie stabilizacji. Trudno w takich 

warunkach prowadzić działalność i podejmować plany gospodarcze w średnim i długim okresie, bowiem 

wszyscy wiemy, że komunikacja drogowa jest ważnym krwiobiegiem gospodarki. 

Warto więc w tym miejscu przypomnieć, iż droga ekspresowa S11 to nie jest lokalne rozwiązanie infra-

strukturalne, ale konieczne w aspekcie ogólnopaństwowym, gdyż planowana trasa ma połączyć szybką 

i bezpieczną infrastrukturą komunikacji kołowej Kołobrzeg i Piekary Śląskie. W sumie ma liczyć ok. 550 km 

długości i przebiegać przez województwa zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie i śląskie. Jej znacze-

nie gospodarcze będzie jednak znacznie szersze, ponieważ swoim oddziaływaniem będzie obejmować także 

województwa łódzkie i pomorskie. Co ważne dla ogólnopolskiego systemu komunikacji kołowej, droga ta na 

odcinku Kołobrzeg – Koszalin będzie mieć wspólny przebieg z drogą ekspresową S6 oraz trasą europejską 

E28. 

W Pile zaś zlokalizowane będzie strategicznie ważne skrzyżowanie 2 dróg ekspresowych, S10 i S11. Od 

węzła Piła Podlasie droga S11 ma przebiegać wspólnie z drogą krajową S10. Jest to istotne, bowiem wiąże 

się z koniecznością budowy właśnie w tym miejscu obwodnicy Piła – Ujście. Planowana droga ekspresowa 

ma omijać Piłę, stolicę Wielkopolski północnej, oraz Ujście od strony wschodniej, a w jej ciągu planuje się 

stworzenie 4 węzłów: Piła Podlasie, Piła Przemysłowa, Motylewo i Chrustowo. Całkowita długość obwodni-

cy ma liczyć ok. 23 km. 

By przystąpić do dalszych prac związanych z obejściem Piła – Ujście, opracowano studium techniczno-

ekonomiczno-środowiskowe oraz złożono wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowych. Niestety, dowiadu-

ję się ostatnio, że trwające postępowanie w tym zakresie zawieszono, co powoduje, że konieczna będzie ak-

tualizacja materiałów, aby ponownie rozpocząć starania. Podpisanie umowy na to zadanie z wykonawcą za-

planowane jest co prawda na luty 2020 r., ale umowa ma ponoć być przedłużona i podpisana dopiero w roku 

2021. To w praktyce na całe lata może zablokować budowę tak ważnej obwodnicy nie tylko dla mieszkańców 

Piły i Ujścia, ale i dla wszystkich użytkowników ciągu komunikacyjnego drogi krajowej S11. 

Brak koniecznych obwodnic jest uciążliwy dla wszystkich, zarówno dla mieszkańców Piły, jak i, a być 

może jeszcze bardziej, dla mieszkańców mniejszych miast, jak Ujście czy Oborniki Wielkopolskie. Łatwo to 

można zobrazować na przykładzie miasta Ujście. Zwarta zabudowa mieszkaniowa wzdłuż drogi krajowej 

nr 11 w Ujściu powoduje, że mieszkańcy przy bardzo wysokim natężeniu ruchu, w szczególności w okresie 

wiosenno-letnim, narażeni są na znaczne uciążliwości. Ruch pojazdów powoduje wstrząsy oraz pękanie ścian 

budynków, następuje przekraczanie wszelkich norm związanych z natężeniem hałasu oraz emisją spalin. 

Droga jest zakorkowana w okresie letnim na kilka kilometrów, zarówno w stronę Piły, jak i w stronę Cho-

dzieży. Nie ma też możliwości swobodnego wyjazdu z ulic podporządkowanych. 

Budowa trasy S11, w tym obwodnicy Piły i Ujścia, przyczyniłaby się zatem, po pierwsze, do skrócenia 

czasu przejazdu na całej trasie liczącej 550 km; po drugie, do usprawnienia połączeń regionalnych; po trzecie, 

do dostosowania drogi do obowiązujących przepisów prawnych; po czwarte, do zapewnienia właściwej ob-

sługi rolnictwa, przemysłu, handlu i usług; po piąte, do osiągnięcia korzyści społeczno-gospodarczych. 

 



Mając nadzieję, że Pan Premier weźmie pod uwagę w swoich planach i decyzjach mój apel, proszę jedno-

cześnie o udzielenie odpowiedzi m.in. na następujące wątpliwości i pytania. 

1. Dlaczego droga ekspresowa S11 łącząca Śląsk i Pomorze Zachodnie nie stanowi priorytetu 

w rządowych planach budowy dróg ekspresowych i autostrad? 

2. Dlaczego potrzeby, w tym te dotyczące bezpieczeństwa, mieszkańców tej części Polski są pomijane 

i traktowane gorzej niż w innych regionach kraju? 

3. Czy ta sytuacja w najbliższym czasie ulegnie poprawie, m.in. dzięki przyśpieszeniu prac nad budową 

obwodnic, w tym obwodnicy Piły i Ujścia, i czy ta obwodnica zostanie ujęta jako priorytet w rządowym pla-

nie budowy 100 obwodnic w Polsce? 

Adam Szejnfeld 
 


