
Oświadczenie złożone 

przez senatora Beniamina Godylę 

na 5. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lutego 2020 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się z prośbą o zajęcie się sprawą budowy drogi ekspresowej S11 na odcinku od granicy woje-

wództwa opolskiego do węzła Lubliniec Południe. 

GDDKiA zaprezentowała trzy możliwości przebiegu trasy S11 na tym odcinku, ale tylko jeden z nich 

(wariant zielono-niebieski) zyskuje akceptację ze strony mieszkańców tamtejszych gmin. 

W gminach odbyły się spotkania konsultacyjne, na których zdecydowana większość mieszkańców oraz 

władz gminnych opowiedziała się za wariantem zielono-niebieskim. 

Warianty czerwony oraz różowy zostały oprotestowane z kilku powodów. 

1. W gminie Ciasna ich realizacja będzie powodowała konieczność rozdzielenia gospodarstw rolnych. 

2. W gminie Lubliniec trasy te przechodziłyby przez tereny zaplanowane pod nową zabudowę mieszka-

niową. 

3. Gmina Dobrodzień przy wyborze któregoś z tych dwóch wariantów zostanie poszkodowana ze względu 

na utrudnienia w dojeździe do nowej drogi S11. 

Mieszkańcy gmin oraz władze samorządowe wskazują też na argumenty uzasadniające wybór wariantu 

zielono-niebieskiego. 

1. W przypadku realizacji wariantu zielono-niebieskiego odległość z Dobrodzienia do najbliższego węzła 

będzie wynosić tylko 14 km i nie będzie konieczności przekraczania torów kolejowych. Dojazd do S11 z 

Dobrodzienia według wariantu różowego i czerwonego będzie dłuższy i będzie wymagał przejazdu przez tory 

kolejowe. Wariant zielony powoduje najmniejsze protesty społeczne, ta trasa w dużym stopniu przebiega 

przez tereny zielone i stwarza najlepsze warunki do rozwoju gminie Dobrodzień i całemu województwu 

opolskiemu. 

2. Kolizja z terenami rolniczymi. W przypadku wariantu zielono-niebieskiego pod budowę nowej drogi 

zostanie zabranych najmniej terenów rolniczych – 10,4 km. W przypadku wariantu czerwonego zajęte zosta-

nie aż 14,6 km. 

3. Ekrany akustyczne. W przypadku wyboru wariantu zielono-niebieskiego zakładana jest budowa 6,1 km 

ekranów akustycznych. Wariant czerwony, który położony jest w bliskiej odległości od budynków mieszkal-

nych, przewiduje 6,8 km ekranów. Jest to kolejny argument działający na korzyść projektu zielonego popie-

ranego przez społeczeństwo. 

Budowa drogi ekspresowej S11, według założeń przedstawionego studium, ma przynieść mieszkańcom 

całego regionu konkretne korzyści społeczno-gospodarcze. 

Zwiększenie dynamiki rozwoju gmin, wzmocnienie efektywności transportu drogowego, wzrost bezpie-

czeństwa na drogach czy szybszy transport towarów i ludzi może w tym przypadku zapewnić realizacja tylko 

wariantu zielono-niebieskiego. W związku z tym proszę o poparcie przez ministra infrastruktury właśnie tego 

wariantu budowy drogi. 

Z wyrazami szacunku 

Beniamin Godyla 

 

 

 

 
 


