
Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  3 

 

ZAWARTOŚĆ I SKŁAD OPRACOWANIA  

STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMICZNO – ŚRODOWISKOWEGO: 

ETAP I 

TOM A CZĘŚĆ OGÓLNA 

TOM B STUDIUM GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE,  

   OPINIA GEOTECHNICZNA, DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA 

TOM C CZĘŚĆ TECHNICZNA – DROGOWA 

TOM D CZĘŚĆ TECHNICZNA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE 

TOM E ANALIZY I PROGNOZY RUCHU 

TOM F ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI RUCHU 

TOM G OPRACOWANIA EKONOMICZNO – FINANSOWE 

TOM H OPRACOWANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 

TOM I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 

I I.  MATERIAŁY PROMOCYJNE 

I II.  RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

I III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW MIESZKAŃCÓW WRAZ Z 

ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA 

I IV. KOPIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW 

TOM J   PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

 

  



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

4   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 

 

 

ZAWARTOŚĆ  TOMU I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA 

 

Strona tytułowa. 

Spis dokumentacji STEŚ. 

Zawartość opracowania. 

I I.  MATERIAŁY PROMOCYJNE 

I II.   RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

I III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW 

MIESZKAŃCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA 

I IV.  KOPIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW 

 

 

  



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  5 

 

ZAWARTOŚĆ RAPORTU. 

Spis treści 
1. Uwarunkowania  prawne ........................................................................................................................................................................................................................................ 6 

2. Przedmiot i podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych na etapie STEŚ ......................................................................................................................... 6 

2.1. Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych. ............................................................................................................................................................................. 6 

2.2. Podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych............................................................................................................................................................................... 6 

2.3. Cel spotkań informacyjnych. .................................................................................................................................................................................................................................... 6 

3. Charakterystyka projektu .......................................................................................................................................................................................................................................... 7 

4. Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych spotkań informacyjnych. ................................................................................................................................................. 12 

5. Kopia Komunikatu i planszy dostępne dla mieszkańców dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeń na 

terenie gmin oraz w Starostwach Powiatowych, Urzędzie Miasta Głogowa i zainteresowanych Urzędach Gmin. ........................................................... 14 

6. Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz fotografie tablic ogłoszeń. ................................................................. 16 

7. Ogłoszenia w prasie i portalach internetowych informujące o spotkaniach informacyjnych........................................................................................................ 28 

8. Artykuły zamieszczone w prasie i na portalach internetowych w trakcie i po spotkaniach informacyjnych. ........................................................................... 39 

9. Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych. .............................................................................................................................................................................. 45 

9.1 Spotkanie nr 1 Serby  w gminie Głogów  26.11.2019r. ................................................................................................................................................................................ 45 

9.2 Spotkanie nr 2 Ruszowice  w gminie Głogów  27.11.2019r ....................................................................................................................................................................... 48 

9.3 Spotkanie nr 3  miasto Głogów  28.11.2019r .................................................................................................................................................................................................. 50 

9.4 Spotkanie nr 4  Jaczów gmina Jerzmanowa  02.12.2019r.......................................................................................................................................................................... 52 

9.5 Spotkanie nr 5  Nielubia gmina Żukowice 03.12.2019r ............................................................................................................................................................................... 54 

9.6 Spotkanie nr 6  Radwanice gmina Radwanice 04.12.2019r ...................................................................................................................................................................... 56 

10. Podsumowanie spotkań. ...................................................................................................................................................................................................................................... 58 

11. Podsumowanie opinii złożonych po spotkaniach informacyjnych. ........................................................................................................................................................ 58 

12. Protokóły ze spotkań informacyjnych. .............................................................................................................................................................................................................. 62 

12.1 Protokół ze spotkania-26.11.2019r., miejscowość Serby, gmina Głogów. ........................................................................................................................................... 62 

12.2 Protokół ze spotkania informacyjnego - 27 11.2019r., miejscowość Ruszowice,  gmina Głogów. .............................................................................................. 76 

12.3 Protokół ze spotkania informacyjnego - 28. 11. 2019r., miasto Głogów,  gmina Głogów. .............................................................................................................. 90 

12.4 Protokół ze spotkania informacyjnego - 02.12.2019r., miejscowość Jaczów,  gmina Jerzmanowa. ......................................................................................... 101 

12.5 Protokół ze spotkania informacyjnego - 03.12.2019r., miejscowość Nielubia,  gmina Żukowice .............................................................................................. 111 

12.6 Protokół ze spotkania informacyjnego - 04.12.2019r., miejscowość Radwanice, gmina Radwanice. ..................................................................................... 118 

 

  



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

6   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

1. Uwarunkowania  prawne 

Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko jest zagwarantowany: 

• konstytucyjnie - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. – Dz. U. nr 

78, poz 483, 

• ustawowo na mocy Prawa Ochrony Środowiska oraz postanowienia dyrektywy 85/337/EC z 

późniejszymi zmianami; 

• ustawowo na mocy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 

odniesieniu do inwestycji celu publicznego; 

• na mocy Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu 

decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej 

w Aarhus dnia 25 czerwca 1998r. ratyfikowanej przez Polskę ustawa z dnia 21 czerwca 

1998r. 

2. Przedmiot i podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych na etapie STEŚ 

2.1. Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych. 

Przedmiotem przeprowadzonych spotkań informacyjnych jest: 

Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla zadania pod nazwą: 

„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12” 

Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie dolnośląskim, powiatach: 

• głogowskim, na terenach gmin Głogów, Żukowice Jerzmanowa, Kotla oraz w zależności od 

wariantu na terenie miasta Głogów, 

• polkowickim na terenie gminy Radwanice, 

2.2. Podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych. 

Podstawą opracowania jest Umowa O.WR.D-3.2413.60.2018 z dnia 22.08.2018r zawarta we 

Wrocławiu w dniu 22.08.2018r.. pomiędzy Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a 

Transprojektem Gdańskim Sp. z o.o. na wykonanie opracowania jw. 

2.3. Cel spotkań informacyjnych. 

Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia na etapie Studium Techniczno–

Ekonomiczno–Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

wymagane było przeprowadzenie spotkań informacyjnych oraz sporządzenie z nich raportu, który 

podsumuje wszystkie zebrania dotyczące budowy obwodnicy Głogowa. Spotkania zostały zorganizowane 

przez Transprojekt Gdański przy udziale Genaralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Warszawa.  
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Celem przeprowadzonych spotkań było: 

• zapoznanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron (np. organizacji ekologicznych) z 

czterema wariantami obwodnicy Głogowa, 

• przeprowadzenie dyskusji, zebranie uwag oraz spostrzeżeń dotyczących inwestycji, 

• analiza i ewentualne uwzględnienie zgłoszonych wniosków, protestów oraz opinii. 

3. Charakterystyka projektu 

Planowana Obwodnica Głogowa będzie przebiegała w ciągu drogi krajowej  

Nr 12 Łęknica (granica z Niemcami) do Dorohuska-Beredyszcze (granica z Ukrainą).  

 

 

Orientacyjna lokalizacja obwodnicy na tle sieci dróg w Polsce 
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Orientacyjna lokalizacja obwodnicy na tle sieci dróg w województwie dolnośląskim. 

Do opracowań zaproponowano następujące warianty inwestycyjne: 

 Wariant W4 - o długości 20.9 km jest lokowany po stronie południowej i wschodniej Głogowa, 

na terenach gmin: Jerzmanowa, Głogów oraz miasto Głogów. Trasa obwodnicy zaczyna się na 

istniejącym rondzie węzła „Głogów Południe” drogi S3 relacji Zielona Góra – Legnica. Następnie 

kieruje się na północ i obchodzi miejscowość Jerzmanowa od strony zachodniej. Po czym obiega 

miejscowość Jaczów ze strony zachodniej i wkracza na teren gminy Głogów. Następnie kieruje 

się na wschód i przechodzi pomiędzy Jaczowem a Ruszowicami. Tu łączy się z wariantem PD2 i 

dalej mają wspólny przebieg. Następnie obchodzi Głogów od strony wschodniej i biegnąc na 

północ przekracza rzekę Odrę i kończy bieg w miejscowości Klucze. Wariant biegnie po terenach 

użytkowanych rolniczo. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Jerzmanowa” - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1012D 

Węzeł „Jaczów”  - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 329 

Węzeł „Krzepów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Klucze” -  skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 

 

 Wariant W4 z łącznikiem 
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Przebieg wariantu W4 jest taki sam jak w wersji bez łącznika. Jedynie został doprojektowany 

nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 292 (tzw łącznik), który prowadziłby ruch z kierunku z huty 

miedzi i do huty miedzi tak, aby omijał centrum Głogowa. W przypadku Wariantu W4 ruch 

pojazdów ciężkich z i do huty miedzi przejeżdża przez centrum Głogowa. Niniejsze opracowanie 

STEŚ nie obejmuje budowy łącznika, który został przewidziany do realizacji przez Samorząd 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Jerzmanowa” - skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1012D 

Węzeł „Smardzów” - skrzyżowanie z łącznikiem DW329 – DW292 

Węzeł „Jaczów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 329 

Węzeł „Krzepów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Klucze” -  skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 

 

 Wariant PD2 –– o długości 21.7 km przechodzi po terenach leżących na południe i na wschód 

od Głogowa na terenach gmin Radwanice, Żukowice, Jerzmanowa, Głogów, miasto Głogów. 

Trasa obwodnicy rozpoczyna się w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice, na istniejącym 

rondzie węzła „Głogów Zachód” drogi S3 relacji Zielona Góra – Legnica i kieruje się na północ. Do 

miejscowości Nielubia Wariant PD2 ma wspólny przebieg z Wariantem PN5 a do Dankowic z 

Wariantem PN4. Następnie za miejscowością Nielubia zmienia kierunek na wschodni i 

przekracza granice gminy Głogów łącząc się z Wariantem W4 i przechodzi pomiędzy Jaczowem i 

Ruszowicami. Następnie obiega Głogów od strony wschodniej i biegnąc na północ przekracza 

rzekę Odrę kończąc bieg w miejscowości Klucze Na przeważającej długości wariant PD2 biegnie 

po terenach użytkowanych rolniczo. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Kurowice” - skrzyżowanie z łącznikiem DW329 – DW292 

Węzeł „Jaczów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 329 

Węzeł „Krzepów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Klucze” -  skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 

 

 Wariant PD2 z łącznikiem – Rola łącznika dla Wariantu PD2 jest analogiczna do Wariantu W4 

z łącznikiem. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Kurowice” - skrzyżowanie z łącznikiem DW329 – DW292 

Węzeł „Jaczów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 329 

Węzeł „Krzepów” -  skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Klucze” -  skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 
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 Wariant PN4 – o długości 18.0 km przechodzi po terenach leżących na zachód i na północ od 

Głogowa, na terenach gmin Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów, miasto Głogów. Trasa 

obwodnicy rozpoczyna się w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice, na istniejącym rondzie 

węzła „Głogów Zachód” drogi S3 relacji Zielona Góra – Legnica i kieruje się na północ. Do 

miejscowości Dankowice Wariant PN4 ma wspólny przebieg z Wariantem PN5. Następnie omija 

miejscowość Nielubia od strony zachodniej i koło miejscowości Słone łączy się z Wariantem PN5. 

Oba warianty przekraczają rzekę Odrę w pobliżu miejscowości Rapocin i zmienia kierunek na 

wschodni omijając miejscowość Serby od strony północnej. Obwodnica kończy bieg w Starych 

Serbach. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Nielubia” -  skrzyżowanie z drogą kraj. nr DP1158D (dawna DW298) 

Węzeł „Słone” -   skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Głogów – Lotnisko” - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 321 

Węzeł „Serby” -   skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 319 

 

 Wariant PN5 – o długości 18.5 km przechodzi po terenach leżących na zachód i na północ od 

Głogowa, na terenach gmin Radwanice, Żukowice, Kotla, Głogów, miasto Głogów. Trasa 

obwodnicy rozpoczyna się w powiecie polkowickim, w gminie Radwanice, na istniejącym rondzie 

węzła „Głogów Zachód” drogi S3 relacji Zielona Góra – Legnica i kieruje się na północ. Do 

miejscowości Dankowice Wariant PN5 ma wspólny przebieg z Wariantem PN4. Następnie omija 

miejscowość Nielubia od strony wschodniej i za miejscowością Nielubia kończy się wspólny 

przebieg z wariantem PD2 i koło miejscowości Słone łączy się z Wariantem PN5. Oba warianty 

przekraczają rzekę Odrę w pobliżu miejscowości Rapocin i zmienia kierunek na wschodni 

omijając miejscowość Serby od strony północnej. Obwodnica kończy bieg w Starych Serbach. 

 

Zaproponowano budowę następujących węzłów: 

Węzeł „Nielubia” -   skrzyżowanie z drogą krajową nr 12 

Węzeł „Słone” -   skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 292 

Węzeł „Głogów - Lotnisko” - skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 321 

Węzeł „Serby” -   skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 319  
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Plan orientacyjny przebiegu korytarzy dla wariantów 

 

Przyjęte parametry techniczne projektowanej obwodnicy: 

 

• Klasa drogi          –   GP 

• Prędkość projektowa       –   80 km/h 

• Prędkość miarodajna        – 110km/h 

• Nośność        – 115 kN/oś 

• Kategoria         – KR5 

• Przekrój dwujezdniowy       – 2x2 pasy ruchu 

• Szerokość pasa ruchu        – 3,50 m 

• Szerokość pasa dzielącego   – min 5,00 m (wraz z opaskami bitum. 0.5m) 
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• Szerokość poboczy gruntowych      – min 1.50 m 

• Skrajnia pionowa drogi nad drogą klasy GP    – 5.00 m 

• Całkowicie ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach). 

4. Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych spotkań informacyjnych. 

Spotkania informacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z niżej wymienionymi zasadami: 

• podanie szczegółowych informacji, dotyczących przedsięwzięcia na bieżąco aktualizowanej stronie 
internetowej, pod adresem: www.dk12_glogow.pl. Strona będzie aktywna przez cały czas trwania 
opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, 

• wyłożenie materiałów promocyjnych do wglądu w widocznych miejscach: Starostwa Powiatowego  
w Głogowie, Starostwa Powiatowego w Polkowicach, Urzędu Miasta Głogów oraz Urzędów Gmin: 
Radwanice, Głogów, Żukowice, Jerzmanowa i Kotla, 

• wystosowanie prośby o zamieszczenie przez odpowiednie władze samorządowe informacji  
o spotkaniach informacyjnych na portalach internetowych należących do tych władz, 

• przeprowadzenie akcji informacyjnej w gminach, przez który przebiegają warianty oraz terenie 
przyległym poprzez wywieszenie we wszystkich miejscowościach znajdujących się na tym terenie 
komunikatu z harmonogramem spotkań informacyjnych – akcja odbyła się w dniach 5-7 –11-2019r., 

• zamieszczono informacje ws spotkań informacyjnych w lokalnej poczytnej prasie: 

− Głos Głogowa   - emisja  w dniu 7-11-2019r., 

− Tygodnik Głogowski  - emisja  w dniu 8-11-2019r. 

• zamieszczenie informacji na znanych portalach internetowych:  

− miedziowe.pl   - emisja  17-11-2019 – 26-11-2019r., 

− nasz-glogow.pl   - emisja  20-11-2019 – 26-11-2019r. 
 

Przed i podczas trwania spotkań informacyjnych: 

 

• Udostępnienie mieszkańcom, materiałów promocyjnych w celu zapoznania się z planowaną 

inwestycją, 

• Przedstawienie prezentacji multimedialnej zawierającej istotne dane dotyczące planowanej 

obwodnicy Głogowa, 

• Omówienie wszystkich wariantów, 

• Przeprowadzenie dyskusji wraz z udziałem przedstawicieli miasta, gminy oraz Generalnej Dyrekcji 

Dróg Krajowych i Autostrad O/Wrocław, 

• Zebranie wniosków , opinii od uczestników spotkania. 
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Harmonogram spotkań   
 

Powiat Głogowski: 

− Gmina Głogów + Gmina Kotla: 
26-11-2019 godz. 15.00  Serby,  ul. Główna 66,  sala wiejska, 
27-11-2019 godz. 15.00  Ruszowice, ul. Tęczowa 55, sala wiejska, 

− Miasto Głogów: 
28-11-2019 godz. 15.00  Głogów - Ratusz, ul. Rynek 10, Sala Rajców, 

− Gmina Jerzmanowa: 
02-12-2019 godz. 15.00  Jaczów, ul. Główna 1, Wiejski Dom Kultury, 

− Gmina Żukowice: 
03-12-2019 godz. 15.00  Nielubia, świetlica wiejska, 

 
Powiat Polkowicki: 

− Gmina Radwanice: 
04-12-2019 godz. 15.00  Radwanice, ul. Szkolna 5a, Gminny Ośrodek Kultury. 

W spotkaniach uczestniczyli mieszkańcy, przedstawiciele władz lokalnych, Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad O/Wrocław oraz Transprojektu Gdańskiego. 

 

W spotkaniach wzięła udział następująca liczba osób (podano na podstawie prowadzonych i 

załączonych do opracowania list obecności): 

 

Serby    162 osób 

Ruszowice  178 osób 

m. Głogów  117 osób 

Jaczów     83 osoby 

Nielubia    63 osoby 

Ruszowice    11 osób 

 

Łącznie w spotkanich Informacyjnych uczestniczyło 614 osób. 
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5. Kopia Komunikatu i planszy dostępne dla mieszkańców dotyczących przedmiotowego 

przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeń na terenie gmin oraz w Starostwach 

Powiatowych, Urzędzie Miasta Głogowa i zainteresowanych Urzędach Gmin. 

 
Dnia 5,6,7 listopada 2019 roku miała miejsce akcja informacyjna służąca poinformowaniu 

mieszkańców Głogowa o mających się odbyć konsultacjach społecznych w związku z planowaną budową 

obwodnicy. 

W wyznaczonych miejscach (urzędy oraz tablice informacyjne) umieszczono następujący komunikat: 
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Folder informacyjny formatu A4: materiał promocyjnych rozdawany na spotkaniach informacyjnych. 
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6. Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz 

fotografie tablic ogłoszeń. 

 

Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  17 
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Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

20   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 
 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  21 
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Fotografie tablic ogłoszeń  
 

    
Teren Gminy Kotla 

 

 

 

 
Sobczyce 
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Grodziec Mały     Serby 

    

Stare Serby.      Klucze 

    

Borek       Zabornia 
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Bytnik        Przedmoście 

   

Szczyglice     Ruszowice 

   

Jaczów      Smardzów 
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Maniów      Łagoszów Mały 

   

Jerzmanowa     Bądzów 

   

Gaiki      Drożyna 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

26   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

   

Drożów      Jakubów 

   

Dankowice     Bukwica 

   

Kurowice     Nielubia 
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Gnilica       Zabłocie 

   

Slone       Kamiona 

 

Kopia komunikatu została rozwieszona w wymienionych miejscach a ponadto przekazano 
komunikat do następujących instytucji: 

1. Urząd Gminy Głogów 

2. Urząd Miasta Głogów 

3. Urząd Gminy Kotla 

4. Urząd Gminy Jerzmanowa 

5. Urząd Gminy Żukowice 

6. Urząd gminy Radwanice 

7. Starosta Polkowicki 

8. Starosta Głogowski 
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7. Ogłoszenia w prasie i portalach internetowych informujące o spotkaniach informacyjnych. 

Materiały i informacje zostały przekazane także lokalnym mediom, aby poinformować jak najwięcej 

mieszkańców o spotkaniu informacyjnym. 

Prasa - Tygodnik Głogowski     08-11-2019r. 

 

Prasa - Głos Głogowa      07-11-2019r. 
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Portal internetowy   „Nasz Głogów"- wykupione
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Portal     miedziowe.pl - wykupione 
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Portale urzędowe 

Portal  Urzędu Miasta w Głogowie
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Portal  Urzędu Gminy Głogów

 
 

Portal  Urzędu Gminy Żukowice  

 
Portal  Urzędu Gminy Kotla 
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Portal  Urzędu Gminy Jerzmanowa 
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Strona GDDKiA 

 

Inne portale internetowe 
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Portal  lubin.pl 

 

Portal informacyjny    my glogow.pl 

 

Portal  DGL NEWS 
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Portal  fan.pl 
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Portal  nasze miasto Głogów.pl 
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Strona projektu        http://www.dk12-glogow.pl/ 
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8. Artykuły zamieszczone w prasie i na portalach internetowych w trakcie i po spotkaniach 

informacyjnych. 

Portal    my glogow.pl/ 
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Strona:      nasze miasto.pl
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Strona:      fan.pl 

 

 

Strona:      TVP Wrocław.pl 
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Strona:      głogówextra.pl 

 

 

  



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  45 

9. Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych. 

W związku z realizacją zadania budowy obwodnicy Głogowa odbyły się spotkania informacyjne z 

mieszkańcami miasta oraz okolicznych gmin.  

Harmonogram spotkań: 

Powiat Głogowski  

– Gmina Głogów oraz Gmina Kotla: 
1. Serby,   26.11.2019,  
2. Ruszowice,  27.11.2019,  

– miasto Głogów: 
3. Głogów,  28.11.2019,  

- Gmina Jerzmanowa 
4. Jaczów,  02.12.2019,  

- Gmina Żukowice 
5. Nielubia,  03.12.2019,  

Powiat Polkowicki 

– Gmina Radwanice: 
6. Radwanice,  04.12.2019,  

Mieszkańcy przybyli licznie na spotkanie i mieli możliwość zapoznania się ze szczegółami etapu 

projektowania oraz z zaplanowanym przebiegami wariantów trasy. Ponadto mogli podzielić się 

wątpliwościami w zakresie planowanych wariantów obwodnicy a także uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich 

pytania. 

9.1 Spotkanie nr 1 Serby  w gminie Głogów  26.11.2019r. 

Spotkanie informacyjne odbyło się w sali wiejskiej w Serbach o godzinie 15:00.  

Na spotkanie przybyło (zgodnie z listą obecności) 162 osoby.  

Spotkanie było przewidziane dla mieszkańców gminy Głogów i gminy Kotla. 

 
Mieszkańcy miejscowości Serby oraz Kotla przybywają na spotkanie. 
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Mieszkańcy zapoznają się z planami wariantów obwodnicy. 

 
Zainteresowanie obwodnicą było bardzo duże. 

 
Mieszkańcy słuchają projektanta i oglądają prezentację. 
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Mieszkańcy słuchają projektanta i oglądają prezentację 

 

 
Przy stole zasiadali przedstawiciele GDDKiA 

 

 
Przedstawiciele GDDKiA odpowiadają na pytania mieszkańców. 
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9.2 Spotkanie nr 2 Ruszowice  w gminie Głogów  27.11.2019r 

Spotkanie informacyjne odbyło się w sali wiejskiej w Ruszowicach o godzinie 15:00. 
Na spotkanie przybyły (zgodnie z listą obecności) 178 osoby. 
 

 
Przed spotkaniem mieszkańcy mieli możliwość się zapoznania się z przebiegiem wariantów 

 
Mieszkańcy słuchają projektanta i oglądają prezentację 

 
Mieszkańcy słuchają projektanta i oglądają prezentację 
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Mieszkańcy zadają pytania. 
 
 

 
Przy stole zasiadali przedstawiciele GDDKiA, którzy odpowiadali na pytania 

 
 

 
Projektanci po części oficjalnej udzielali odpowiedzi na pytania indywidualne. 
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9.3 Spotkanie nr 3  miasto Głogów  28.11.2019r 

Spotkanie informacyjne odbyło się w Sali Rajców Ratusza Głogowskiego o godzinie 15:00. 
Na spotkanie przybyło (zgodnie z listą obecności) 117 osób. 
 

 
Mieszkańcy powoli schodzą się na spotkanie. 

 
Projektant prowadzi prezentację. 

 
Mieszkańcy zadają pytania. 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  51 

 
Mieszkańcy zadają pytania. 

 
Przedstawiciele GDDKiA, którzy odpowiadali na pytania. 

 
 Projektanci po części oficjalnej udzielali odpowiedzi na pytania indywidualne mieszkańców. 
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9.4 Spotkanie nr 4  Jaczów gmina Jerzmanowa  02.12.2019r 

Spotkanie informacyjne odbyło się wiejskim domu kultury w Jaczowie o godzinie 15:00. 
Na spotkanie przybyło (zgodnie z listą obecności) 83 osób. 
 

 
Przed spotkaniem mieszkańcy mieli możliwość się zapoznania się z przebiegiem wariantów 

 
Projektant prowadzi prezentację 

 
Mieszkańcy z uwagą słuchają prezentacji. 
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Przy stole zasiadali przedstawiciele GDDKiA 
 

 
Mieszkańcy zadają pytania. 

 
 

 
Mieszkańcy zadają pytania. 
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9.5 Spotkanie nr 5  Nielubia gmina Żukowice 03.12.2019r 

Spotkanie informacyjne odbyło się świetlicy wiejskiej w Nielubi o godzinie 15:00. 
Na spotkanie przybyły (zgodnie z listą obecności) 63 osoby. 
 

 
Przed spotkaniem mieszkańcy mieli możliwość się zapoznania się z przebiegiem wariantów 

 
Projektant prowadzi prezentację 

 
Mieszkańcy z uwagą słuchają prezentacji. 
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Przy stole zasiadali przedstawiciele GDDKiA 
 

 
Mieszkańcy zadają pytania. 

 

 
Przedstawiciele GDDKiA odpowiadają na pytania mieszkańców. 
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9.6 Spotkanie nr 6  Radwanice gmina Radwanice 04.12.2019r 

Spotkanie informacyjne odbyło się w Gminnym Ośrodku Kultury w Radwanicach o godzinie 15:00. 
Na spotkanie przybyło (zgodnie z listą obecności) 11 osób. 
 

 
Moderator P. Iza rozpoczyna kolejne spotkanie z mieszkańcami. 

 
Projektant omawia projekt budowy obwodnicy. 

 
Po prezentacji mieszkańcy zadają pytania. 
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Przedstawiciele GDDKiA odpowiadają na pytania mieszkańców. 

 
 

 
 

Po wysłuchaniu prezentacji mieszkańcy zadają pytania na temat interesujących ich 

zagadnień 
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10. Podsumowanie spotkań. 

W ramach realizacji etapu STEŚ odbyło się sześć spotkań z mieszkańcami: 

– Gmina Głogów oraz Gmina Kotla: 

• Serby,   26.11.2019,   162 osoby 

• Ruszowice,  27.11.2019,    178 osób 
– miasto Głogów: 

• Głogów,   28.11.2019,   117 osób 

- Gmina Jerzmanowa 

• Jaczów,  02.12.2019,     83 osoby 

- Gmina Żukowice 

• Nielubia,   03.12.2019,     63 osoby 

– Gmina Radwanice: 

• Radwanice,  04.12.2019,     11 osób 
 

Mieszkańcy licznie przybyli na spotkania i żywo uczestniczyli w dyskusji. Zaopatrywali się w 

materiały projektowe oraz formularze opinii. Na spotkania przybywali także przedstawiciele władz miasta 

oraz poszczególnych gmin, którzy również uczestniczyli w dyskusji. 

Na spotkaniach zaprezentowano mieszkańcom i szczegółowo omówiono wszystkie warianty 

przebiegu obwodnicy. 

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na ingerencję poszczególnych wariantów w środowisko, 

wpływ na degradację przestrzeni życiowej, negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny, na wody i 

krajobraz. Ponadto wskazano na kolizję z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi oraz przebieg przez tereny 

zalewowe rzeki Czarnej. 

Mieszkańcy starali się uzyskać informacje szczegółowe dotyczące przejazdów poprzecznych, 

zapewnienia dojazdów do posesji i pól. Wskazywali także na konieczność budowy obwodnicy to jednak 

nikt nie ma ochoty mieszkać w jej pobliżu forsując rozwiązania możliwie najbardziej oddalone od swojego 

miejsca zamieszkania.  

Mieszkańcy poruszali kwestie związanych z wyburzeniami nieruchomości leżących w pasie 

planowanej trasy oraz w najbliższej od niej odległości, zabezpieczeń przed hałasem, zanieczyszczeniami, 

dróg dojazdowych, terminów realizacji inwestycji. Wszelkie wątpliwości o ile było to możliwe na tym 

etapie przygotowania dokumentacji, były wyjaśniane na bieżąco przez przedstawicieli GDDKiA i 

Projektanta. Po ich zakończeniu udzielano indywidualnych wyjaśnień.  

11. Podsumowanie opinii złożonych po spotkaniach informacyjnych. 

Po spotkaniach mieszkańcy złożyli formularze indywidualne lub protesty zbiorowe w ilości 219 szt. 

Łącznie swoje zdanie wyraziło 1159 osób w tym złożono 6 wniosków przez osoby indywidualne. 

Odpowiedzi na wnioski znajdują się w: 

Tomie I III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW MIESZKAŃCÓW  

WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA 
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W zależności od miejsca zamieszkania mieszkańcy opowiadali się za grupą wariantów leżących z dala 
od ich miejsca zamieszkania a jednocześnie protestowali przeciwko wariantom leżącym w pobliżu. Często 
też w formularzach była zawarte argumenty za budową danej grupy wariantów lub przeciw jej budowie. 

 
5 opinii zawierało listy z protestami zbiorowymi: 

• Mieszkańcy miejscowości Jerzmanowa  - protest przeciwko Wariantom W4 i PD2, poparcie 

Wariantów PN4 i PN5       – 577 osób, 

• Mieszkańcy miejscowości Słone  - wskazanie Wariantu W4  –   61 osób, 

• Związek Współwłaścicieli Działek Rolniczo-Warzywnych „Piast” protest przeciwko 

Wariantowi W4        –   27 osób, 

• Mieszkańcy miejscowości Klucze, Stare Serby  

i użytkownicy ogródków działkowych „Stokrotka” – protest przeciwko Wariantom PD2 i W4 

a poparcie wariantów północnych     – 278 osób, 

• Mieszkańcy miejscowości Nielubia    –   bez podania ilości osób. 

Znacząca większość uczestniczących w spotkaniach oraz wypełniających formularz opinii 

mieszkańców wskazywała na konieczność budowy obwodnicy to jednak nikt nie ma ochoty mieszkać w jej 

pobliżu forsując rozwiązania możliwie najbardziej oddalone od swojego miejsca zamieszkania.  

Najwięcej pozytywnych opinii zebrały warianty północne natomiast zdecydowanie najwięcej 

osób było przeciwko wariantom południowym. 

 

Swoje opinie wyraziły także poniższe instytucje: 

 

Urząd Gminy Żukowice -w postaci Uchwały Rady Gminy - poparcie wariantu PN5 

Urząd Gminy Jerzmanowa - w postaci Uchwały Rady Gminy - poparcie wariantu PN5 

Urząd Gminy Głogów - w postaci Uchwały Rady Gminy - poparcie wariantu PN5 z korektami 

Urząd Gminy Radwanice  w postaci pisma informującego - warunkowe poparcie wariantu PN5 

Urząd Gminy Kotla - w postaci Uchwały Rady Gminy  - poparcie wariantu PN5 

Wniosek Radnych i Sołtysów Sołectw Gminy Kotla (26 osób)  - poparcie wariantu PN5 

Rada Powiatu Głogowskiego – Stanowisko w sprawie - poparcie wariantu PN5 

Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (2 osoby)  - poparcie wariantu PN4 i PN5 

 

Szczegółowe dane znajdują się w: 

Tomie I III. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW MIESZKAŃCÓW  

WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA 

 

Argumenty za budową wg Wariatów północnych: 

 lokalizacja w terenie najmniej kolizyjnym pod względem zabudowy mieszkaniowej i mało 

zaludnionym, 

 obwodnica przejmie ruch ciężarowy do Strefy Ekonomicznej oraz Huty Miedzi Głogów, 

 nie ograniczają możliwości rozwoju miasta, który jest ukierunkowany na tereny 

wschodnie i południowe, 

 przebiegają po terenach najbardziej zdegradowanych, jeśli chodzi o rozwój rolnictwa, 
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 mniej oddziaływają na środowisko,  

 nie rodzą konfliktów społecznych, 

 odciążają Głogów poprzez przejęcie ruchu weekendowego z drogi 319, 

 bliskość straży pożarnej. 

 

Ponadto: 

 Wariant PN5 omija linię kolejową Łódź Kaliska - Żagań, co obniża koszty budowy, 

 Postulowano przedłużenie obwodnicy w kierunku miejscowości Szlichtyngowa,  

z ominięciem miejscowości Wilkowo. 

 

Poniżej graficznie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy wariantów północnych 

 

Poparcie dla Wariantu PN4 [ilość mieszkańców] 

 

  

Poparcie dla Wariantu PN5 [ilość mieszkańców] 

Argumenty przeciwko budowie obwodnicy wg Wariantu W4 i PD2. 

 utrata wartości nieruchomości, całkowita degradacja przestrzeni życiowej, 

 zatrucie powietrza spalinami przez zwiększony ruch samochodowy blisko posesji, 

 ponadnormatywne oddziaływanie w zakresie hałasu, zakłócenie snu, 

 możliwe rozszczelnienie rur gazowych gazociągu wysokiego ciśnienia, 

 dłuższy i kosztowniejszy dojazd do pracy, 
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 utrata, odcięcie i degradacja miejsca turystyczno – rekreacyjnego, 

 negatywne oddziaływanie na przyrodę ożywioną i utrata miejsca przyrodniczego 

(miejsca lęgowe saren i bażantów), 

 negatywne oddziaływanie na klimat akustyczny i powietrze atmosferyczne, 

 negatywne oddziaływanie na wody powierzchniowe i podziemne oraz na krajobraz, 

 ingeruje w nieruchomość ROD "POD KASZTANAMI”, 

przebiega m.in. przez tereny zalewowe rzeki Czarnej co jest rozwiązaniem niebezpiecznym. 

 

Poniżej graficznie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy wariantów południowych 

 

 

Brak poparcia dla Wariantu W4 [ilość mieszkańców] 

 

Brak poparcia dla Wariantu PD2 [ilość mieszkańców] 

Uwaga: Mieszkańcy, którzy w opiniowaniu wyrazili swoje zdanie 2 razy zostali uwzględnieni w 

zestawieniach tylko jeden raz.  
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12. Protokóły ze spotkań informacyjnych. 

12.1 Protokół ze spotkania-26.11.2019r., miejscowość Serby, gmina Głogów. 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 26 listopada 2019 r. o godz. 15:00,  

w Sali wiejskiej w Serbach, ul. Główna 66.  

 

W spotkaniu udział wzięli: 

Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA.  

4. Mirosław Tuźnik – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA. 

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Bartosz Zimny – Wójt Gminy Głogów 

8. Łukasz Horbatowski – Wójt Gminy Kotla 

Mieszkańcy Serbów oraz miejscowości i gmin przyległych:  162 osoby- według załączonej listy 

obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 

wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 

informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 

przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 

opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – panią Izabelę Kielusiak z firmy 

„GO EMC2” Sp. z o.o.. 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja  

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała ogólnej prezentacji uczestników spotkania 

oraz poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie 

rejestrowania spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej.  
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3. Projektant – Pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji. Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, PN5, 

PD2, W4. 

4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  

II.  Dyskusja. 

1. Bartosz Zimny, Wójt Gminy Głogów, podziękował za możliwość realizacji spotkania dla mieszkańców i 

zawnioskował o przedłużenie planowanej inwestycji o 3-4 km o odcinek do Wilkowa. Wniosek popierał 

względami bezpieczeństwa, ułatwieniem przejścia do szkoły dzieciom.  Projektant wyjaśnił, że przyjmuje 

wniosek, natomiast spotkanie dotyczy tych konkretnych przebiegów wariantów przestawionych na 

prezentacji. Pani Monika Sińska-Turek GDDKiA wyjaśnia, że nie ma obecnie możliwości przedłużenia 

obwodnicy do Wilkowa, ponieważ zadanie obejmuje określony odcinek trasy. 

Wójt wnioskuje także o przedłużenie mostu tak, aby w razie konieczności straż pożarna i służby 

utrzymaniowe miały łatwość przejazdu. Projektant zapewnia, że łatwość dojazdu dla służb będzie 

zapewniona. 

Wójt wnioskuje o zwiększenie przepustowości na rowach, by w razie powodzi nie zalało Serbów. 

Projektant wyjaśnia, że w ramach tego opracowania wykonana zostanie analiza i pomiary, które będą 

opiniowane przez odpowiedni organ zarządcy cieków na tym terenie.  

Wójt chciałby wiedzieć na jakim odcinku przeprowadzana była analiza pomiaru ruchu drogowego. 

Projektant wyjaśnia, że pomiary ruchu robiono na drogach wylotowych z Głogowa, uwzględniając ruch 

tranzytowy. Prognoza ruchu (drugi diagram na prezentacji) tworzona jest na podstawie ogólnopolskiego 

modelu pomiaru ruchu GDDKiA. 

Do dyskusji włącza się dyrektor szkoły w Wilkowie popierając wniosek Wójta o przedłużenie trasy do 

Wilkowa celem zapewnienia dzieciom bezpiecznego dotarcia do szkoły. 

Wójt pyta o możliwość przedłużenia ekranów na teren, gdzie wydane zostały zgody na warunki 

zabudowy. Projektant wyjaśnia, że zwrócą się o warunki zabudowy do Starostwa. 

2. Wójt Gminy Kotla – Łukasz Horbatowski wyraża opinię, że dobrze byłoby, gdyby podobne spotkanie 

odbyło się w Gminie Kotla.  

Wyjaśnienie Projektanta i jednocześnie organizatora spotkania: 

Podczas organizowania spotkań informacyjnych, w trakcie przeprowadzanych rozmów telefonicznych 

poinformowano Wójta Gminy Kotla o połączeniu spotkań informacyjnych Gminy Kotla z gminą Głogów. 

Wójt nie zgłosił uwag. 

Chciałby wiedzieć czy analiza ruchu uwzględniała tez ruch weekendowy.  Informuje projektantów o 

dużym ruchu weekendowym, ale i tranzytowym, który uniemożliwia poruszanie się służbom 

ratowniczym. Wyraża obawę, że nie wszystkie projektowane warianty rozwiążą ten problem. Projektant 

wyjaśnił, że badany jest ruch średniodobowy z podziałem na ruch dzienny, nocny i kategorie pojazdu. 

Ruch weekendowy i sezonowy nie jest przedmiotem badania. Gdy powstanie obwodnica ruch i jego 

natężenie się zmienią.  

Wójt chciałby wiedzieć kto będzie odpowiedzialny za budowę łączników do huty w wariantach PD. 

Uważa on, że bez tych łączników warianty nie mają sensu. Projektant wyjaśnia, że łączniki nie są 

elementem inwestycji, są zalecane i ich budowa będzie jednym z elementów analizy wariantów. 

Wójt wyraża poparcie dla wariantów północnych PN4 PN5. 
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3. Piotr Cypriański popiera wniosek Wójta o przedłużenie obwodnicy do Wilkowa. Uważa, że rozwiązanie 

takie poprawi płynność ruchu oraz poprawi bezpieczeństwo.  

GDDKiA: wyjaśnia, że obecne zadanie ma określone ramy i obecnie nie ma możliwości zmian w projekcie 

dotyczących przesunięcia zakończenia drogi. Projektant dodaje, że wnioski przedstawione przez 

mieszkańców są racjonalne, ale niemożliwe do spełnienia ze względów formalnych.  

4. Władysław Frasiuk dodaje głos w dyskusji o natężeniu ruchu i dojazdom służb bezpieczeństwa. Uważa, że 

nie da się dojechać ze Sławy do Głogowa.  

5. Rafał Matysiak chce wiedzieć z czego wynika usytuowanie węzła drogowego przy ul. Wodnej. Uważa, że 

taka lokalizacja zniszczy wartościowy teren rekreacyjny a także może przyczynić się do zalania Serbów. Z 

tych powodów nakreśla nowy wariant, który chciałby poddać pod rozwagę. Projektant wyjaśnia, że 

analiza może dotyczyć obecnych wariantów, ponieważ na tym stadium projektu – po studium 

korytarzowym one podlegają analizie. Podaje niektóre z przyczyn niemożności realizacji projektu 

mieszkańca. GDDKiA: Monika Sińska-Turek dodaje kilka informacji o etapie korytarzowym, po którym 

analizowane są konkretne warianty.  

6. Tadeusz Marut, Sołtys Serbów zwraca uwagę na duży ruch od Wschowy. Wyraża poparcie dla wariantów 

PD, ponieważ odciążą one Serby. Warianty PN jego zdaniem nie spowodują znacznego zmniejszenia 

ruchu w Głogowie a ponadto uniemożliwią rozbudowę Serbów.  

7. Ewelina Grzegorek-Tamecka wyraża sprzeciw Kluczy dla wariantów PD. Uważa jednak, że gmina Głogów 

je poprze. Jej zdaniem za mało było konsultacji na etapie studium korytarzowego.  

8. Piotr Pawlak chciałby wiedzieć czy droga przebiegając w pobliżu ujęcia wody w Serbach nie pogorszy jej 

jakości. Projektant zapewnia, że woda musi być zabezpieczona tak, by nie pogorszyć jej jakości. 

Mieszkaniec pyta czy warianty PD są dłuższe. Projektant odpowiada twierdząco.  

9. Bartosz Zimny ponownie podsumowuje swoje wnioski z pierwszego wystąpienia. Zapewnia, że złoży 

odpowiednie pisma. 

10. Agnieszka Piękoś wyraża opinię, że najkorzystniejsze są warianty PN, zwłaszcza w kształcie 

proponowanym przez Wójta. 

11. Radosław Pęsakowski prosi by wytłumaczyć jak będzie odbywała się komunikacja z zabudową odciętą 

przez obwodnicę. Projektant omawia ruch pokazując go na planszach. Mieszkaniec wyraża opinię o 

konieczności budowy dodatkowego przepustu wodnego. Projektant wyjaśnia, że będzie 

przeprowadzana analiza hydrolacyjna. Mieszkaniec zwraca uwagę, że w Serbach zabudowa odbywa się 

w kierunku północnym. Chce wiedzieć co decyduje o postawieniu ekranu. Projektant wyjaśnia, że 

ekran ustawia się w przypadku, gdy następuje przekroczenie normy hałasu.  

Mieszkaniec chce wiedzieć co będzie z zabytkowym terenem nazywanym Parkiem Serbskim. Projektant 

wyjaśnia, że wystąpiono do konserwatora zabytków o opinie i przeniesienie zabytkowych elementów 

strzelnicy. 

12. Mieszkanka wyraża sprzeciw przeciw wariantom, które dewastują ogródki działkowe. Do dyskusji 

dołącza Prezes Ogrodów Działkowych wskazując na fakt, że właściciele ponieśli znaczne nakłady 

inwestycyjne w infrastrukturę elektryczną i wodną. 
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13. Mieszkaniec wyraża opinię o korzystniejszym dla mieszkańców przebiegu wariantów PN. Chce wiedzieć 

czy przewidziana jest budowa dodatkowego mostu w każdym z wariantów. Projektant potwierdza.  

14. Małgorzata Oszust jest przeciwna wariantom PD. Była przekonana, że odpadł on z analizy na 

poprzednim etapie z powodu Natura2000. Projektant wyjaśnia, że tak się nie stało. 

15. Katarzyna Cichosz chce wiedzieć, dlaczego daty podane w harmonogramie są orientacyjne. Uważa, że 

obwodnica potrzebna jest już teraz. Projektant wyjaśnia, że różne etapy zalezą od decyzji organów – 

wydanie Decyzji Środowiskowej może zająć pół albo półtorej roku. 

16. Piotr Seredyński chce wiedzieć, ile hektarów lasów zostanie wyciętych w wariancie PN. Projektant 

odpowiada, że nie ma jeszcze dokładnych danych. Szacunkowo: 2 km x 70 m 

17. Bartłomiej Stelny wyraża przekonanie, że warianty PD są niekorzystne dla mieszkańców z następujących 

wzglądów: wariant ten jest dłuższy, czyli droższy, tereny są zamieszkałe i zostaną zanieczyszczone 

spalinami i hałasem. Na północy i tak są skażone przez istnienie huty. 

Mieszkaniec chciałby zadać jeszcze pytanie przedstawicielom GDDKiA: czy są już plany połączenia S3 i 

S5? GDDKiA: nie, takich planów jeszcze nie ma. 

18. Henryk Konek wyraża opinię, że najkorzystniejszy jest wariant PN4, ponieważ przechodzi dalej od 

zabudowy. 

19. Ryszard Gutkowski uważa, że warianty PN są niekorzystne dla Serbów, ponieważ wał drogi zwiększa 

ryzyko zalania. Projektant wyjaśnia, że projekt jest opiniowany przez Wody Polski i przez Gminę pod 

kątem by nie stwarzał tego rodzaju zagrożenia. 

20. Ewa Drozd wyraża obawę, że obwodnica nigdy nie powstanie, ponieważ nie wyrobi się w ramach 

perspektywy planu ramowego, który jest do 2025 roku. Monika Sińska-Turek GDDKiA wyjaśnia, że są 

przyznane środki na realizację etapu STEŚ a dopiero po uzyskaniu Decyzji Środowiskowej można 

ubiegać się o dalsze finansowanie. 

21. Edward Odyń zgadza się z przedmówcami, że obwodnica w wariancie PN stanowi zagrożenie dla 

mieszkańców Serbów pod względem zalania. Uważa, że Obwodnica PD, mimo że dłuższa nie musi być 

droższa. PN ma więcej węzłów, wybudowanie ich jest kosztowne. Popiera warianty południowe. 

22. Marta Wasiczek: jakie będzie obciążenie ruchem drogowym na krajowej 12 w wariantach PN a jakie w 

PD. Projektant zaprasza w części pytań indywidualnych, ponieważ musi te informacje wyszukać. 

III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV.  Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta.  

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 
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V. Lista obecności.  
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12.2 Protokół ze spotkania informacyjnego - 27 11.2019r., miejscowość Ruszowice,  

gmina Głogów. 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 15:00, w sali wiejskiej w 

Ruszowicach, ul. Tęczowa 55.  

W spotkaniu udział wzięli: 

Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA.  

4. Mirosław Tuźnik – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA. 

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Michał Soroko – Naczelnik Wydziału Monitorowania Inwestycji GDDKiA. 

8. Bartosz Zimny – Wójt Gminy Głogów. 

9. Łukasz Horbatowski – Wójt Gminy Kotla. 

Mieszkańcy Ruszowic oraz miejscowości i gmin przyległych:  178 osób - według załączonej listy obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 

wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 

informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 

przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 

opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – Panią Izabelę Kielusiak z firmy 

„GO EMC2” Sp. z o.o. 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja  

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała ogólnej prezentacji uczestników spotkania 

oraz poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie 

rejestrowania spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej. 

3. Projektant – Pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji. Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, PN5, 

PD2, W4. 
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4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  

II.  Dyskusja. 

1. Bartosz Zimny, Wójt Gminy Głogów, przypomniał postulaty z poprzedniego spotkania, zawnioskował o 

przedłużenie planowanej inwestycji o 3-4 km o odcinek do Wilkowa. Wyraził poparcie mieszkańców 

Serbów, Kluczy, Starych Serbów, gm. Kotla, właścicieli ogródków działkowych Stokrotka dla wariantów 

PN obwodnicy. Argumenty za: ujęcie wody w pobliżu Serbów, duża uciążliwość drogi, problem z wodami 

Odry. Dodatkowo 2 pytania: czy Decyzja Środowiskowa odniesie się do jednego czy do wszystkich 

wariantów? Projektant wyjaśnia, że projektant wskazuje wariant preferowany po analizie 

wielokryterialnej. Przedstawiciel GDDKiA objaśnia szczegółowo procedurę wyboru wariantu oraz jej 

kryteria. Wójt chce wiedzieć czy istotne jest rozmieszczenie służb ratowniczych, czy może to stanowić 

kryterium przy wyborze wariantu. Projektant wyjaśnia, że w ramach analizy powstaje plan działań 

ratowniczych i w ramach tego opracowania także powstanie. 

2. Krzysztof Kucał chce wiedzieć, gdzie i od kiedy dostępne będą szczegółowe mapy inwestycji. Otrzymuje 

wyjaśnienie, mapy są na stronie internetowej, dostępne od tygodnia. Mieszkaniec zwraca uwagę, że 

względem poprzednich map zmieniło się usytuowanie mostu. Projektant obiecuje przyjrzeć się i 

porównać. 

3. Dąbrowski popiera warianty PN4 i PN5. Argumenty: przy węźle Słone ma powstać kopalnia, ułatwienie 

dojazdu do pracy i służbom ratunkowym. 

4. Sylwester Barnaś. Popiera warianty PN. Argumentem jest budowa mostu – jest tylko 1 od strony PN. 

Mieszkaniec chce wiedzieć, dlaczego powstał nowy wariant W4. Projektant wyjaśnia, że powstał on na 

wniosek projektanta w wyniku badania prognozy natężenia ruchu.  

5. Anna Obolewicz chce wiedzieć czy opinie, wnioski mieszkańców będą stanowiły kryterium przy wyborze 

wariantu, czy odbędą się kolejne spotkania przed decyzją co do wyboru jednego oraz co to znaczy, że 

wariant W4 jest wariantem uzupełniającym. Projektant wyjaśnia, że wariant W4 jest równoważny z 

innymi wariantami, uwagi oraz wnioski społeczeństwa brane są pod uwagę i uwzględniane w sytuacji, 

gdy są ekonomicznie, technicznie i społecznie możliwe do przeprowadzenia.  

6. Ewa Adamczak pyta na ile przy wyborze wariantów wpływ ma rozwój miasta Głogowa. Wskazuje, że 

warianty PN są korzystniejsze ze względu na mieszczącą się tam hutę oraz strefę ekonomiczną.  Czy w 

wariantach PD uwzględniono taki dojazd? Na terenach przebiegu wariantów PD są domy. Czy brano to 

pod uwagę? Projektant wyjaśnia, że tak, ponieważ właśnie takie oraz wiele innych kwestii jest 

przedmiotem analizy wielokryterialnej. 

7. Marek Sobczyk odwołuje się do analizy ruchu i wskazuje, że wynikające z niej wielkości są spowodowane 

faktem, że obecnie jest tylko jedna droga.  Zwraca uwagę na fakt, że inwestycje budowlane i 

developerzy są na PD a strefa ekonomiczna i potrzebujący dojazdu inwestorzy na PN. Argumenty te 

przemawiają za wariantem PN. Pyta o obecnie preferowany wariant. Projektant odpowiada, że obecnie 

wszystkie warianty są równoważne,  
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8. Stanisław Gajda dziękuje wszystkim pracującym nad wpisaniem planu budowy obwodnicy Głogowa w 

krajowy plan budowy dróg i autostrad. Wyraża przekonanie o konieczności budowy obwodnicy. W jego 

opinii wariant „zielony” nie zbiera ruchu z drogi krajowej nr 12. 

9. Monika Groch prosi o ponowne wyświetlenie i omówienie wariantów PD ze szczególnym 

uwzględnieniem kwestii bliskości drogi od zabudowań. Projektant spełnia jej życzenie podając 

odległości. Podkreśla, że warianty są zaprojektowane tak, że nie powodują wyburzeń. Następnie Monika 

Groch czyta definicję pojęcia obwodnicy i uważa, że przez zbliżenie wariantów PD do zabudowy tracą 

one miano obwodnicy. Popiera ją Marek Nieszawka, który dodaje, że warianty PD są niekorzystne, 

ponieważ wymagają budowy dodatkowych obiektów, przecinają tereny rekreacyjne i działkowe. 

Projektant zapewnia, że we wszystkich wariantach dojazdy do posesji są zachowane a każdy z 

omawianych wariantów spełnia parametry techniczne obwodnicy. 

10. Wanda Ptak proponuje, by przesunąć wariant W4 tak, by nie dewastował ogródków działkowych, w 

których mieszkańcy zainwestowali dużo środków. Projektant wyjaśnia, że takie przesunięcia są tylko 

pozornie możliwe do przeprowadzenia. Droga tej klasy co obwodnica wymaga spełnienia określonych 

parametrów technicznych, przesunięcie trasy spowoduje kolizję z zabudową mieszkalną.  

11. Jadwiga Kamasz zwraca uwagę, że przy węźle Jaczów droga biegnie przy trakcji gazu, gdzie teren jest 

bardzo grząski. Zwraca uwagę, że nikt nie chciałby mieszkać 30 m od tak głośnej drogi. Pyta, czy 

preferowany jest wariant W4. Projektant zapewnia, że wszystkie warianty analizowane są równoważnie 

a kolizja z trakcją gazową spowoduje konieczność przebudowy gazociągu. 

12. Jarosław Mlecznik wyraża poparcie dla wariantów PN. Chciałby też wiedzieć czy na całej długości 

wariantów PD są przewidziane ekrany akustyczne. Projektant, wsparty przez przedstawiciela GDDKiA 

objaśnia w jaki sposób i gdzie umieszczane są ekrany akustyczne. 

13. Renata Szkarpek zwraca uwagę, że wariant PD (przy węźle Jaczów) przechodzi najbliżej zabudowy, przez 

teren, gdzie wody gruntowe są bardzo płytkie, a mieszkańcy będą mieli problem nie tylko z hałasem, ale 

także z drganiami i spalinami. Zwraca tez uwagę na fakt, że rozbudowa Głogowa może iść tylko w 

kierunku PD, ponieważ od PN jest huta. Projektant wyjaśnia, że budowa obwodnicy w tak mocno 

zainwestowanym terenie najczęściej wywołuje kolizję z zabudową, w tych wariantach nie ma jednak 

wyburzeń. Analiza środowiskowa ma za zadanie zbadanie uciążliwości dla mieszkańców i wprowadzenie 

odpowiednich zabezpieczeń. 

14. Bartłomiej Gizycki chciałby wiedzieć skąd wziął się wariant W4. Projektant wyjaśnia, że jest on wynikiem 

analizy ruchu drogowego. Projektanci nie mogli pominąć faktu, że największy ruch kształtuje się w tym 

terenie.  

15. Andrzej Grochala chciałby wiedzieć jaki jest koszt poszczególnych wariantów. Projektant wyjaśnia, że 

koszty są znane dopiero na koniec projektowania. 

16. Monika Grochola zaznacza, że większość społeczeństwa popiera warianty PN 

17. Andrzej Ruskowiak uważa, że warianty PN nie rozwiązują problemów ruchu lokalnego. 

18. Mieszkaniec prosi raz jeszcze o omówienie diagramów prezentujących analizę ruchu drogowego. 

Projektant czyni zadość jego prośbie. Mieszkaniec wyraża poparcie dla wariantów PN. 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  79 

III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV.  Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta.  

 

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 
 

V. Lista obecności.  
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12.3 Protokół ze spotkania informacyjnego - 28. 11. 2019r., miasto Głogów,  

gmina Głogów. 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 28 listopada 2019 r. o godz. 15:00,  

w Sali Rajców w Urzędzie Miasta Głogowa przy ul. Rynek 10. 

 
W spotkaniu udział wzięli: 
 
Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA.  

4. Mirosław Tuźnik – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA. 

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Michał Soroko – Naczelnik Wydziału Monitorowania Inwestycji GDDKiA. 

8. Piotr Poznański – Vice-Prezydent Głogowa. 

Mieszkańcy Głogowa oraz miejscowości i gmin przyległych:  117 osób - według załączonej listy obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 
wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 
informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 
przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 
opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – panią Izabelę Kielusiak z firmy 
„GO EMC2” Sp. z o.o. 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja  

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała prezentacji uczestników spotkania oraz 

poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie rejestrowania 

spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej.  

3. Projektant – pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji.  Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, 

PN5, PD2, W4. 

4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  
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II.  Dyskusja. 

1. Piotr Poznański, vice-prezydent Głogowa powitał wszystkich zebranych i wyraził radość z faktu 

odbywania się tego spotkania. W jego opinii budowa obwodnicy Głogowa to sprawa pilna i ważna. 

Najbardziej popierany przez niego i tych, których reprezentuje to wariant PD.  

2. Witowicz, mieszkaniec Głogowa, wyraża poparcie dla wariantu PN4. Argumenty to duży ruch w kierunku 

Przemkowa, Żagania i Żar, w rejonie PN ulokowana jest huta i strefa ekonomiczna, teren jest bardziej 

sprzyjający, bo wojskowy.  

3. Marcin Skopke zgadza się z przedmówcą i popiera wariant PN4. Zwraca uwagę na fakt, że wariant PD 

przechodzi przez Łęgi i może być z tego powodu odrzucony.  

4. Łukasz Żuliak popiera warianty PN ze względu na korki w tym rejonie. Rozwiążą one wiele problemów.  

5. Waldemar Figura (przedstawiciel Spółdzielni Mieszkaniowej) wyraża poparcie dla wariantu PN5, 

ponieważ jest on ze względu na mniejszą liczbę wiaduktów tańszy niż PN4. Strefa, przez którą przechodzi 

PN5 jest wysiedlona.  

6. Sylwester Barnaś wyraża poparcie dla wariantów PN w imieniu swoim oraz mieszkańców Jaczowa. 

Warianty te zapewnią lepszy dojazd służbom ratowniczym.  

7. Anna Małachowska chciałaby wiedzieć który z wariantów wyprowadzi najbardziej ruch tranzytowy. 

Projektant wyjaśnia, że każdy, ale W4 prawdopodobnie najbardziej. 

8. Piotr Walkowiak, współautor petycji dotyczącej informowania mieszkańców o planach budowy drogi. 

Wyraża poparcie dla wariantów PN. Ułatwiają one rozwój firm, są zlokalizowane na korzystniejszym 

terenie, nie ograniczają rozwoju miasta. 

9. Ewa Drozd wyraża opinię, że obwodnica nie powstanie, ponieważ nie będzie na nią finansowania, 

ponieważ nie obejmie jej plan ramowy. Monika Sińska-Turek GDDKiA wyjaśnia, że zapewnione są środki 

na ukończenie etapu STEŚ – czyli etapu przygotowania inwestycji. 

10. Justyna Czubaniec wyraża poparcie dla wariantów PD. Chcę wiedzieć w jakiej odległości od zabudowań 

wsi Słone przechodzi projektowany wariant. Projektant wyjaśnia, że jest to około 300 m.  

11. Marcin Malak prosi o omówienie kwestii budowy łączników do huty. Kto będzie odpowiedzialny za ich 

wybudowanie. Wyraża także opinię, że nazwa Węzeł Głogów Lotnisko jest bardzo niefortunna. 

Projektant wyjaśnia, że nazwy węzłów są robocze a ta konkretnie wynika ze studia uwarunkowań. 

Wyjaśnia także, że łączniki do Huty są pokazane jako pożądane połączenia wariantów PD, nie wchodzą 

jednak w zakres inwestycji.  

12. Wiceprezes Specjalnej Strefy Ekonomicznej wyraża poparcie dla wariantów PN, pozwolą one na rozwój 

Strefy i przyciągnięcie inwestorów. Do rozmowy włącza się Wiesław Sulicki, który zwraca uwagę na fakt, 

że wielu inwestorów rezygnuje z powodu braku dojazdu do Strefy.  
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13. Monika Grochola pyta, dlaczego obwodnica nie będzie drogą ekspresową mimo spełnienia parametrów. 

Wyraża poparcie dla wariantów PN argumentując, że są tam wysiedlone i nierolnicze tereny. Projektant 

wyjaśnia, że obwodnica Głogowa nie będzie drogą ekspresową, ze względu na obowiązujące parametry.  

14. Stanisław Gajda (Stowarzyszenie przedsiębiorców ziemi Głogowskiej) zwraca uwagę, że wariant W4 nie 

rozładuje ruchu, przedstawia projektantom analizę do wglądu. Wyraża także opinię, że budowa 

obwodnicy bez łączników do Huty nie ma sensu.  

15. Jan Miłosz Sowański stwierdza przysłuchując się dyskusji, że większość mieszkańców jest za wariantami 

PN. Chce wiedzieć, czy robione jest porównanie, który wariant najbardziej rozwiąże problem korków. 

Projektant wyjaśnia, że w ramach obecnej analizy wykonywana jest analiza kosztów i korzyści dla 

obwodnicy Głogowa. Badania ruchu przedstawiane na prezentacji nie obejmują ruchu weekendowego.  

16. Tuszecka wyraża poparcie dla wariantów PN, argumentując: jest tam Huta, strefa ekonomiczna a poza 

tym warianty te rozwiążą problemy mieszkańców Głogowa z korkami.  

17. Dariusz Czaja chciałby wiedzieć, ile kosztują poszczególne warianty. Projektant wyjaśnia, że na tym 

etapie projektu dokładne koszty nie są znane.  

18. Mieszkaniec Głogowa wyraża poparcie dla budowy jakiejkolwiek obwodnicy. Uważa, że warianty PN nie 

zmieniają nic dla mieszkańców miasta. Jego zdaniem warianty PD są korzystniejsze dla mieszkańców 

Głogowa, ponieważ w przyszłości łatwiej będzie wyjechać z miasta, które rozbudowuje się na PD. Bez 

łączników do Hutu nie mają one jednak sensu.  

19. Tomasz Kumawa uważa, że projekt jest robiony na podstawie wadliwie zaprojektowanych korytarzy i 

nie powinno się go kontynuować. Przedstawiciel GDDKiA nie zgadza się z wyrażoną opinią. Przypomina, 

że na etapie studiom korytarzowego także były prowadzone konsultacje.  

20. Lila Wander popiera powstanie obwodnicy. Uważa, że konieczna jest budowa tej drogi, aby poprawiło 

się życie i bezpieczeństwo mieszkańców Głogowa.  

21. Łukasz Horbatowski, Wójt gminy Kotla zgadza się z przedmówczynią, przypomina, że mieszkańcy gminy 

Kotla popierają warianty PN.  

III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV.  Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta.  

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 
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V. Lista obecności.  

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

94   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  95 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

96   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  97 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

98   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  99 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

100   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

 



Opracowanie Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego dla zadania pod nazwą:  
„Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej 12”. 

TOM I - UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA. -  I II. RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.  101 

12.4 Protokół ze spotkania informacyjnego - 02.12.2019r., miejscowość Jaczów,  

gmina Jerzmanowa. 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 2 grudnia 2019 r. o godz. 15:00,  

w Jaczowie w Wiejskim Domu Kultury. 

W spotkaniu udział wzięli: 

Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Mariusz Wawro – Zastępca Dyrektora Do Spraw Inwestycji GDDKiA. 

4. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA.  

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Agnieszka Kupiec – Przedstawiciel Wydziału Środowiska GDDKiA. 

 

Mieszkańcy Jaczowa oraz miejscowości i gmin przyległych:  83 osoby - według załączonej listy obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 

wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 

informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 

przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 

opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – panią Izabelę Kielusiak z firmy 

„GO EMC2” Sp. z o.o. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja. 

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała prezentacji uczestników spotkania oraz 

poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie rejestrowania 

spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej.  

3. Projektant – pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji. Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, PN5, 

PD2, W4. 

4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  
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II.  Dyskusja. 

1. Lesław Golba, Wójt Gminy Jerzmanowa, dziękuje wszystkim za przybycie. Wójt wraz z mieszkańcami 

Jaczowa popierają warianty PN ze względu na efekt inwestycyjny, które one przyniosą. Na PN jest 

ulokowana strefa ekonomiczna, która oczekuje dobrego połączenia komunikacyjnego. Mieszkańcy 

Jaczowa od długiego czasu poddają krytyce wariant PD2, ponieważ w wariant ten przechodzi bardzo 

blisko zabudowań.  

2. Mariusz Wawro, GDDKiA przypomina o sposobie i zasadności składania otrzymanych lub możliwych do 

pobrania ankiet.  

3. Zbigniew Kowalczyk, prezes Ogrodów Działkowych „Pod Kasztanami”. Mieszkaniec porusza sprawę 

mostu w Radoszycach i obciążenia ruchem. Chciałby, aby projektant raz jeszcze omówił kwestię 

obciążenia ruchu drogowego w przypadku, gdy powstaną południowe warianty obwodnicy. Projektant 

wyjaśnia, że prognoza ruchu oparta jest o model ruchu GDDKiA. Analiza nie obejmuje ruchu lokalnego 

bądź ruchu na drogach nie objętych inwestycją. Most w Radoszycach nie służy i nie może służyć ruchowi 

tranzytowemu.  Mieszkaniec: na stronie internetowej projektu jest pismo z 2010 roku, w którym 

wskazanie jest na realizację wariantów PN. Jak to się ma do dzisiaj rozpatrywanych wariantów PD. 

Ponadto mieszkaniec prosi o omówienie wskazanego fragmentu mapy w wariancie W4, usytuowanie 

zbiorników retencyjnych. Jego zdaniem wariant W4 odcina całkowicie dojazdy do terenów zielonych i 

dojazdy do ogrodów działkowych. Projektant wyjaśnia, że dokładne usytuowanie zbiorników 

retencyjnych nie jest jeszcze całkiem ustalone. Omawia także realizację ruchu lokalnego i dojazdu do 

ogrodów po wybudowaniu obwodnicy.  

4. Kossakowski prosi o powiększenie fragmentu mapy z Jaczowem. Projektant spełnia prośbę. Mieszkaniec 

chce wiedzieć, który z wariantów jest najbardziej uciążliwy dla mieszkańców, który najbardziej ingeruje 

w istniejącą zabudowę i w środowisko. Projektant wyjaśnia, że taka analiza uciążliwości jest 

wykonywana w ramach projektu, powstaje jednak na koniec opracowania. Przyznaje, że w wariancie PD 

w Jaczowie rzeczywiście występuje uciążliwość związana ze zbliżeniem do zabudowy na odległość od 28-

56 m.  Dodaje, że w żadnym wariancie nie przewiduje się wyburzeń zabudowy mieszkalnej.  

5. Mieszkaniec wyraża krytykę wariantów PD, które niszczą tor motocross, tereny zielone, rekreacyjne, 

ścieżki rowerowe. Wariant PD jest dłuższy więc pewnie i droższy.  

6. Krzysztof Sidorowicz pyta skąd pojawił się pomysł na warianty PD. Jeśli chodzi o analizę ruchu to trzeba 

też nałożyć na nią logikę kierowców. Wyjaśnia, jak jego zdaniem postępować będą kierowcy i dlaczego 

dalej będą jeździć przez Głogów. Popiera warianty PN, które lepiej komunikują strefy przemysłowe. 

Projektant wyjaśnia, że wariant PD4 jest analizowany od początku i po studium korytarzowym przeszedł 

do dalszej analizy. Projektant dodaje, że w każdym wariancie obwodnica wyprowadzi ruch tranzytowy, 

ciężki z Głogowa. Wariant W4 powstał w wyniku zrobionych w ramach tego opracowania analiz ruchu. 

Połączenie to jest atrakcyjne dla kierowców.  

7. Marcin Miel prosi o ponowne omówienie analizy ruchu. Projektant wyjaśnia raz jeszcze slajd z 

diagramami ruchu. Wyjaśnia, jaki ruch uwzględniany jest w badaniu. Mieszkaniec uważa, że badania 

ruchu obarczone są błędem, ponieważ w czasie badania prowadzone były remonty dróg, które 

zafałszowały wyniki. Zwraca też uwagę na ruch tranzytowy nie ciężarowy w stronę Sławy. Jego zdaniem 

warianty PD nie rozwiązują problemów mieszkańców Głogowa. Popiera warianty PN.  
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8. Paweł Kukliński dodaje swój komentarz do słów przedmówcy. Popiera warianty PN, uważa, że są one 

korzystniejsze dla mieszkańców Głogowa i okolicznych gmin.  

9. Jarosław Przebęda chciałby wiedzieć z iloma wioskami koliduje wariant PD w porównaniu z PN. 

Mieszkaniec wyliczył 8 wiosek w wariancie PD. Poza tym mieszkaniec chciałby, aby projektanci odsunęli 

projektowaną drogę od zabudowy Jaczowa. Projektant wyjaśnia, że projektowana droga musi spełniać 

odpowiednie parametry techniczne, w związku z czym nie można jej swobodnie przesuwać, ponieważ 

będzie ona powodowała kolizje z innymi elementami architektury krajobrazu. Prosi o podejście po 

spotkaniu i wskazanie numeru działki, której przesunięcie miałoby dotyczyć. Wnioski są uwzględniane, 

gdy są technicznie, ekonomicznie i społecznie uzasadnione.  

10. Przemysław Bożek, Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, popiera warianty PN obwodnicy. Zwraca 

uwagę na fakt, że mieszkańcy również popierają warianty PN. Tylko te warianty dają szanse na rozwój 

Głogowa i gmin. LSSE wystosowała do inwestora pismo z poparciem tych wariantów. Chciałby wiedzieć 

czy już wiadomo, ile wywłaszczeń będzie przy realizacji poszczególnych wariantów. Uważa, że w 

przypadku wariantów PN wywłaszczenie będzie znacznie prostsze, ponieważ dotyczy gruntów Skarbu 

Państwa, przy PD są to tereny prywatne. Chciałby także wiedzieć czy na poprzednich spotkaniach były 

głosy poparcia dla wariantów PD. Projektant odpowiada, że poza jednostkowymi wystąpieniami na 

spotkaniach protesty nie dotarły bezpośrednio do niego. Jeśli chodzi o wykup gruntów to szacunek 

odbywa się przed Decyzją Środowiskową.  

11. Dariusz Wojewoda, przypomina wyniki studium korytarzowego – warianty PN uzyskały najwyższą 

punktację. Co się zmieniło od tamtego czasu, że dalej analizowane są warianty PD, że pojawił się wariant 

W4? Czy po spotkaniu i wysłuchaniu oraz uwzględnieniu uwag mieszkańców prowadzona będzie dalsza 

dyskusja? Projektant wyjaśnia, że po etapie studium korytarzowego do analizy przeszły warianty PN4, 

PN5, PD2 wariant W4 powstał na podstawie prognozy ruchu. Obecnie wszystkie warianty podlegają 

równoważnej ocenie.  

12. Łukasz Cimiak chciałby wiedzieć kto najbardziej głosuje za wariantem PD W4. Projektant wyjaśnia, że 

opracowuje projekt pod względem technicznym i na razie nie ma preferencji wariantów. 

13. Borkowiak, wyraża opinię, że jest pewna nieścisłość w dyskusji polegająca na niedookreśleniu jakie 

można jeszcze wprowadzić zmiany w projekcie wariantów i czego te zmiany mogłyby dotyczyć. 

Projektant wyjaśnia, że zmianie nie ulegnie zasadniczy przebieg wariantów. Mogą ulec zmianie 

rozwiązania szczegółowe.  

14. Ewa Drozd wyraża wątpliwość, że inwestycja ta, mimo tego, jak jest ważna dla mieszkańców Głogowa, w 

ogóle powstanie, ponieważ jej zdaniem nie będzie na nią finansowania. Nie zmieści się z projektem i 

pozyskaniem finansowania w ramach planu ramowego. Po co w takim razie projektować wariant W4, co 

przedłuży jeszcze bardziej cały proces inwestycyjny? Czy projektowanie uwzględnia także rządowy 

program Most Plus? Projektant wyjaśnia, że w projektowych pracach studialnych jest uwzględniany 

rozwój dróg krajowych. Do dyskusji włącza się przedstawiciel GDDKiA i wyjaśnia sposób wymiany 

informacji między nimi a Projektantem. Do dyskusji włącza się poseł Wojciech Zubowski. Wyjaśnia pani 

Ewie Drozd kolejność etapów w projekcie Most Plus i zadaje pytanie projektantowi? Czy wszystkie 

projektowane warianty przechodzą przez obszary chronione Natura 2000? Warianty Pd jako dłuższe 

będą zapewne droższe. Dodaje, że z obecnie dostępnych informacji wynika, że gminy Kotla i 

Jerzmanowa oraz gmina wiejska Głogów popierają warianty PN a jedynie gmina miejska Głogów popiera 
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warianty PD. Chciałby także wiedzieć, czy przy wyborze wariantu analizowana jest własność działek i czy 

ma ona wpływ na wybór. Projektant wyjaśnia, że będzie to przedmiotem analizy we wszystkich czterech 

wariantach. Wyjaśnia także, że warianty PD2 i W4 przechodzą przez obszar Natura 2000.  

15. Mieszkaniec wraca do kwestii analizy i prognozy ruchu i wariantu W4. Uważa i podkreśla, że gdyby nie 

remont ul. Sikorskiego i przebudowy w mieście ruch ten rozłożyłby się inaczej. Projektant wyjaśnia, że 

nie może mieć to wpływu na badanie modelowe ruchu GDDKiA. 

16. Tomasz Kurdas, chciałby wiedzieć, ile lasu i terenów zielonych ulegnie zniszczeniu przy poszczególnych 

wariantach. PD warianty niszczą naturę. Wyraża poparcie dla wariantów PD, które mniej degradują 

środowisko.  

17. Jan Płażnika, wyraża opinie, że teren między Ruszowicami a Jaczowem stanowi newralgiczny punkt 

projektu.  

18. Jarosław Mleczko chciałby wiedzieć czy w przypadku budowy wariantów PD powstanie łącznik do huty. 

Projektant wyjaśnia, że łączniki te nie są przedmiotem prac projektowych, gdyż nie są przedmiotem 

planowanej inwestycji, jednak zostały narysowane jako sugerowane połączenie drogi z hutą. 

Mieszkaniec chce wiedzieć, czy transport materiałów niebezpiecznych jest brany pod uwagę podczas 

analizy. Projektant wyjaśnia, że jest brany pod uwagę. Mieszkaniec wyraża poparcie dla wariantów PN: 

rozwiązują problemy ruchu lokalnego, dojazdu do strefy ekonomicznej, ułatwiają poruszanie służbom 

ratunkowym i są korzystniejsze ze względu na tereny przez które przechodzą.  

19. Anna Olewicz dziękuje wszystkim za możliwość odbycia spotkania. Apeluje o późniejsze godziny 

spotkań, ponieważ będzie mogło wziąć udział więcej osób. Wyraża poparcie dla wariantów PN: są 

bardziej przyjazne dla ludzi, lepsza dla przemysłu i inwestycji, lepsza dla rozwoju gmin i nie narusza 

żyznych ziem ulokowanych na południu. 

III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV. Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta. 

 

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 
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V. Lista obecności. 
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12.5 Protokół ze spotkania informacyjnego - 03.12.2019r., miejscowość Nielubia,  

gmina Żukowice 

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 3 grudnia 2019 r. o godz. 15:00,  

w świetlicy wiejskiej w Nielubi. 

W spotkaniu udział wzięli: 

Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Mariusz Wawro – Zastępca Dyrektora Do Spraw Inwestycji GDDKiA. 

4. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA. 

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Marcin Sułek – Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA. 

8. Magdalena Szumiata – Biuro Prasowe Wrocław. 

Mieszkańcy Nielubi oraz miejscowości i gmin przyległych:  63 osoby - według załączonej listy obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 

wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 

informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 

przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 

opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – panią Izabelę Kielusiak z firmy 

„GO EMC2” Sp. z o.o. 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja  

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała prezentacji uczestników spotkania oraz 

poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie rejestrowania 

spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej.  

3. Projektant – pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji. Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, PN5, 

PD2, W4. 

4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  
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II.  Dyskusja. 

1. Mieszkanka miejscowości Słone czyta petycję, podsumowującą zalety i korzyści wariantu W4. Wyraża 

poparcie tego wariantu, uważa, że będzie on, mimo długości, najbardziej uzasadniony ekonomicznie a 

także będzie najlepszy dla mieszkańców Głogowa oraz miejscowości Słone.  

2. Tomasz, mieszkaniec gminy Ruszowice, chce wiedzieć, kto wykona wspomniany łącznik do huty w 

wariantach PD. Projektant wyjaśnia, że wszystkie warianty są równorzędnie konsultowane. Wariant W4 

pojawił się w wyniku badania prognozy ruchu. Łączniki nie wchodzą w zakres inwestycji, są narysowane 

jako zalecane połączenie. Byłaby to droga kategorii wojewódzkiej.  

3. Jacek Adamczyk, jakie są kryteria stawiania ekranów akustycznych. Przedstawiciel GDDKiA wyjaśnia, że 

robiona jest analiza hałasu, i gdy hałas przekroczy ustaloną przez ustawę normę, stawiany jest ekran.  

4. Jarek Prus wyraża opinię, że huta zanieczyszcza powietrze a droga dodatkowo je zanieczyści. Jak można 

zachować normy środowiskowe w takich warunkach. Przedstawiciel GDDKiA wyjaśnia, procedurę 

zapadania Decyzji Środowiskowej.  

5. Ewa Drozd pyta o harmonogram inwestycji, czy można ja przyspieszyć, ponieważ nie zmieści się w czasie 

perspektywy planu ramowego 2025. Przedstawiciel GDDKiA wyjaśnia, że obecnie finansowanie 

zapewnione jest na etap STEŚ, a decyzje zapadające w harmonogramie inwestycji są zależne od wielu 

czynników. 

6. Agnieszka Rukowska wyraża poparcie dla wariantów PN ze względu na mieszkańców, rozwój gminy. 

7. Grzegorz Piwonia zwraca uwagę na duży ruch do i z huty. Uważa, że warianty PN są korzystniejsze dla 

huty i tym samym dla mieszkańców Głogowa i okolicznych gmin.  

8. Jarosław Schmidt, przewodniczący Rady Gminy Żukowice wyraża poparcie dla wariantów PN, szczególnie 

PN5. Przytacza argumenty związane z rozkładem ruchu z huty, lokalnego, tranzytu a także z 

bezpieczeństwem. 

9. Edyta Frątczak mieszkanka Dankowic uważa, że trzy z projektowanych wariantów odcinają mieszkańców 

Dankowic od świata. Projektant nie zgadza się z tym stwierdzeniem. Wraca do mapy i omawia 

szczegółowo nową sieć połączeń. 

10. Eugeniusz Nawarecki pyta czy brane jest pod uwagę zapewnienie dojazdu na pola i działki. Projektant 

wyjaśnia, że dojazd musi być zapewniony do każdego pola i działki.  

11. Krzysztof Wołoszyn, Wójt Gminy Żukowice podsumowuje spotkanie. Wyraża nadzieję na powstanie 

obwodnicy. Wyraża poparcie dla wariantów PN: są krótsze, tańsze, lepsze dla mieszkańców, lepsze dla 

huty, strefy ekonomiczne. Wyraża także opinię, że wariant PD bez wybudowanego łącznika nie ma 

sensu. Wariant W4 przedłuża czas inwestycji i lepiej by było go nie analizować.  
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III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV.  Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta.  

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 

 

V. Lista obecności.  
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12.6 Protokół ze spotkania informacyjnego - 04.12.2019r., miejscowość Radwanice, gmina 

Radwanice.  

Spotkanie informacyjne odbyło się w dniu 4 grudnia 2019 r. o godz. 15:00,  

w Ośrodku Kultury Wiejskiej w Radwanicach przy ul. Szkolnej 5 a. 

W spotkaniu udział wzięli: 

Przedstawiciele stron zaangażowanych w realizację inwestycji oraz władz gminy:  

1. Grzegorz Długosz – Główny Projektant – Transprojekt Gdański Sp. z o.o.  

2. Ryszard Wełna – Projektant Transprojekt – Transprojekt Gdański Sp. z o.o. 

3. Mariusz Wawro – Zastępca Dyrektora Do Spraw Inwestycji GDDKiA 

4. Monika Sińska-Turek – Kierownik Projektu GDDKiA.  

5. Mariusz Michalczyk – Przedstawiciel Wydziału Nieruchomości GDDKiA. 

6. Dariusz Zajączkowski – Kierownik Rejonu Głogów GDDKiA. 

7. Mirosław Tuźnik – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska GDDKiA. 

8. Magdalena Szumiata – Biuro Prasowe Wrocław. 

Mieszkańcy Radwanic oraz miejscowości i gmin przyległych:  11 osób- według załączonej listy obecności  

Przed spotkaniem wszyscy zainteresowani mieli możliwość zapoznania się z projektem omawianych 

wariantów trasy przedstawionych na planie sytuacyjnym. 

Dodatkowo, każdy z obecnych mógł otrzymać materiały informacyjne w postaci wydrukowanej broszury 

informacyjnej, zawierającej zestaw podstawowych informacji związanych z wykupem nieruchomości oraz 

przejmowaniem gruntów pod inwestycje, przygotowany przez GDDKiA, a także zaopatrzyć się w Formularz 

opinii. 

Spotkanie prowadzone było przez profesjonalnego moderatora dyskusji – panią Izabelę Kielusiak z firmy 

„GO EMC2” Sp. z o.o. 

PRZEBIEG SPOTKANIA. 

I.  Wstęp i prezentacja  

1. Izabela Kielusiak powitała wszystkich zebranych i dokonała prezentacji uczestników spotkania oraz 

poinformowała zebranych o porządku spotkania, sprawach organizacyjnych oraz fakcie rejestrowania 

spotkania przez sprzęt audiowizualny (celem sporządzenia szczegółowego raportu).  

2. Zebrani zostali poinformowani o możliwości i sposobie składania wniosków w formie pisemnej lub w 

postaci elektronicznej.  

3. Projektant – pan Grzegorz Długosz przedstawił prezentację ogólną o założeniach i realizacji obecnego 

stadium inwestycji. Następnie omówił kolejno cztery warianty przebiegu obwodnicy Głogowa: PN4, PN5, 

PD2, W4. 

4. Po prezentacji projektanta mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, udzielania informacji oraz 

wyrażania opinii na temat tego, co usłyszeli podczas prezentacji.  
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II.  Dyskusja. 

1. Marek Liczman podsumowuje swoje wrażenia ze spotkań. Wyraża opinie o korzystności wariantu W4. 

Czy są szacunki co mogłoby podrożyć jego realizację. Czy termin 2027r może zostać przedłużony przez 

nieplanowaną budowę mostów z programu Most Plus. Przedstawiciel GDDKiA udziela najpierw 

odpowiedzi na ostatnie pytanie: inwestycja jest realizowana oddzielnie. Nie ma zagrożenia opóźnienia. 

Przypomina, że analiza wielokryterialna będzie analizowała właśnie korzyści i koszty poszczególnych 

wariantów.  

2. Mieszkaniec Radwanic pyta o możliwość zbliżenia obwodnicy do DK12. Polepszyłoby to rozwój rejonu. 

Pyta też o możliwość dodania dodatkowego zjazdu na rondo. Projektant wyjaśnia, że rozpatrzy ten 

wniosek z inwestorem. Zbliżenie drogi powoduje wiele zmian w projekcie, ale wnioski, które są 

ekonomicznie, technicznie i społecznie uzasadnione będą analizowane i uwzględniane. Zbliżenie drogi 

zwiększy także koszty inwestycji.  

3. Mieszkaniec odnosi się negatywnie do koncepcji przedmówcy, droga bliżej zabudowań to uciążliwość i 

hałas dla mieszkańców.  

III.  Zakończenie spotkania. 

Izabela Kielusiak dziękuje uczestnikom spotkania za merytoryczną dyskusję i udział w spotkaniu. 

IV.  Pytania indywidualne. 

Indywidualne konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Zamawiającego i Projektanta.  

 

Raport sporządzono na podstawie zapisu audiowizualnego ze spotkania informacyjnego. 
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V. Lista obecności.  
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