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Kórnik, dnia 16 listopada 2021 r.

Sz. P.
Magdalena Kosakowska
Radna Rady Miasta i Gminy Kórnik

Dotyczy: interpelacji w sprawie inwestycji zgłoszonych do rządowego programu Polski Ład.

W odpowiedzi na Pani interpelację złożoną w dniu 27 października 2021 r. informuję, 

że do programu rządowego Polski Ład, zostały złożone trzy inwestycje tj.:

1. Budowa sieci wodociągowej Szczodrzykowo - Pierzchno

2. Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy stacji kolejowej Gądki

3. Budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym i infrastrukturą 

w Kórniku.

Z trzech wyżej wymienionych inwestycji dwie otrzymały dofinansowanie tj. budowa 

sieci wodociągowej oraz budowa krytego boiska - lodowiska wraz z zapleczem socjalnym 

i infrastrukturą w Kórniku.

Prace projektowe nad budową węzła przesiadkowego są w znacznym stopniu 

zaawansowane, biuro projektowe uzyskało pozytywną opinię geometrii dróg ze Starostwa 

Powiatowego w Poznaniu, pozytywną opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad, pozytywną opinię z Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz negatywną opinię 

z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. ze względu na możliwą kolizję przyszłych wariantów 

przebiegu infrastruktury w ramach „Wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła 

Kolejowego”. Urząd Miasta i Gminy Kórnik wraz z biurem projektowym dokładają wszelkich 

starań, aby nie wstrzymywać procesu projektowego. Prowadzone są dalsze uzgodnienia. 

W trakcie uzgodnień jest między innymi decyzja środowiskowa.

Ruch na węźle S11 w Koninku w znacznym stopniu zostanie rozładowany 

po realizacji inwestycji „Budowa dróg powiatowych Borowiec - Koninko - Krzesiny” 

obejmującej budowę nowej drogi powiatowej z Borowca do Krzesin oraz rozbudowę 

istniejącej drogi powiatowej nr 2489P Swarzędz - Kamionki. Przebudowa drogi powiatowej 

2489P wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 272 Kluczbork - Poznań oraz budową 

rond na skrzyżowaniach z drogami gminnymi, szczególnie z ulicami Magazynową 

i Składową, usprawnią połączenie z ekspresową drogą krajową S11. Mieszkańcy Koninka,
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Szczytnik oraz Borowca, Kamionek i Daszewic zyskają szybki i wygodny dojazd do drogi 

S11, z bezkolizyjnym przejazdem przez tory kolejowe w Koninku oraz ponad 8,0 kilometrów 

dróg o wysokim standardzie wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo-rowerowego.

Termin realizacji zadania „Budowa dróg powiatowych Borowiec - Koninko - Krzesiny” 

zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Powiatu Poznańskiego przewidziany jest na lata 
2019-2024. Obecnie trwają prace projektowe.

Jak wcześniej informowaliśmy pisemnie, skład osobowy zespołu do opracowania 
planu budowy, modernizacji i rozbudowy dróg na terenie gminy Kórnik, został powołany 

Zarządzeniem nr 65/2021 z dnia 08 lipca 2021 r. i nie przewiduje się jego zmiany.

Kwota na budowę krytego boiska-lodowiska wraz z zapleczem socjalnym 

i infrastrukturą została oszacowana przez biuro projektowe. Na podstawie przyjętych 

rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i technologicznych oraz uzyskanych warunków 

Projektant sporządził kosztorys inwestorski (założenia kalkulacji - ORGBUD II kwartał 
2021).
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