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ZAWARTOŚĆ I SKŁAD OPRACOWANIA  
KONCEPCJI PROGRAMOWEJ 

 
I. TOM I - Część ogólna, 

a) Część opisowa – Zeszyt 1  
b) Część rysunkowa – Zeszyt 2 

1. PLAN ORIENTACYJNY - skala 1 :25 000 

2. PLAN SYTUACYJNY - skala 1 :1 000 
3. PRZEKROJE PODŁUŻNE - skala 1:100/1 000 
4. PRZEKROJE NORMALNE - skala 1:100, 1:200 

c) Zbiorcze Zestawienie Kosztów – ZZK  - Zeszyt 3  
d) Analiza wielokryterialna – Zeszyt 4  

 

II. TOM II - Część techniczna, 

1) TOM II/1 - Obiekty drogowe wraz z infrastrukturą techniczną związaną z drogą  

A) TOM II/1A – Obiekty drogowe  

B) TOM II/1B – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa  

C) TOM II/1C – Branża elektroenergetyczna – oświetlenie i zasilanie  

D) TOM II/1D – Branża teletechniczna – kanał technologiczny 

E) TOM II/1E – Branża GEOTECHNICZNA  

 

2) TOM II/2 - Infrastruktura techniczna niezwiązaną z drogą  

A) TOM II/2A – Branża sanitarna - przebudowy 

B) TOM II/2B – Branża Elektroenergetyczna  - przebudowy  
C) TOM II/2C – Branża Teletechniczna – przebudowy  

D) TOM II/2D – Branża Melioracyjna  
E) TOM II/2E – Inwentaryzacja i gospodarka istniejąca zielenią  
F) TOM II/2F – Szata roślinna  

 

III. TOM III - Obiekty inżynierskie  

IV. TOM IV - Dokumentacje: geologiczno-inżynierska, hydrogeologiczna, badań 

podłoża gruntowego i hydrologiczno-hydrauliczna,  

V. TOM V - Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu  

VI. TOM VI - Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego  

VII. TOM VII - Opracowania ekonomiczno-finansowe 

VIII. TOM VIII - Wytyczne techniczno-organizacyjne *  

IX. TOM IX - Bezpieczeństwo pożarowe *  

X. TOM X - Obronność i bezpieczeństwo państwa * 

 
* Zamieszczono w części opisowej TOM I Część Ogólna.  
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CZĘŚĆ OPISOWA. 

1.0 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem opracowania jest: 

 

Koncepcja Programowa „Budowa Obwodnicy Głogowa  
w ciągu drogi krajowej nr 12”. 

 

2.0 Cel i zakładany efekt zadania inwestycyjnego. 

Celem zadania inwestycyjnego jest: 

• stworzenie bezpiecznego odcinka trasy drogowej, zapewniającego wysoki komfort 

dalekobieżnego ruchu drogowego o zadowalających prędkościach podróżnych, 

• dostosowanie parametrów technicznych drogi do istniejącego i prognozowanego natężenia 

ruchu, w tym m.in. ruchu rekreacyjnego i turystycznego, 

• odciążenie centrum miasta Głogowa od ruchu tranzytowego w ciągu drogi krajowej nr 12, 

• poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, 

• dostosowanie parametrów technicznych drogi krajowej nr 12 do obowiązujących warunków 

technicznych dla klasy „GP” o prędkości projektowej Vp = 80 km/h, 

• poprawa warunków ruchu oraz bezpieczeństwa drogowego w rejonie inwestycji, 

• poprawa warunków środowiskowych mieszkańców sąsiedztwa istniejących odcinków drogi 

krajowej nr 12, 

• umożliwienie aktywizacji gospodarczej terenów zlokalizowanych min. w sąsiedztwie 

projektowanej drogi krajowej nr 12. 

3.0 Formalna podstawa opracowania. 

Podstawą formalną opracowania jest umowa nr O.WR.D-3.2413.60.2018, zawarta w dniu 22-08-

2018 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad, 

reprezentowanym przez pełnomocników z oddziału GDDKiA we Wrocławiu a Transprojektem Gdańskim 

sp. z o. o. 

4.0 Wykaz materiałów wyjściowych i archiwalnych. 

W opracowaniu przeanalizowano i wykorzystano następujące materiały: 

• Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną nowego przebiegi drogi krajowej nr 12 

w rejonie miasta Głogowa w woj. dolnośląskim opracowane przez GDDKiA Departament 

Studiów Warszawa, Wydział Studiów w Krakowie w 2009 r., 

• Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego dla zadania: „Budowa obwodnicy 

Głogowa w ciągu drogi krajowej 12” , Transprojekt Gdański, Gdańsk  2021 r.  

• Protokół nr 210/27/2009 z posiedzenia Zespołu Oceny Projektów Inwestycyjnych przy 

GDDKiA, Oddział we Wrocławiu odbytego w dniu 17.12.2009 r., 

• Opis Przedmiotu Zamówienia, Wrocław, 26 marzec 2018 r., 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Głogów, 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głogów, 
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• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radwanice, 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Żukowice, 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jerzmanowa, 

• Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kotla, 

• Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030r., 

• Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do 2030 roku, 

• Analiza i prognoza Ruchu - ViaPlan , wykonana listopad 2018 r., 

• Aneks do analizy i prognozy ruchu – ViaPlan, wykonany luty 2020 r., 

• Analizy i prognoza ruchu – ViaPlan, wykonany luty 2020 r., 

• Projekt Nr K-18032, Pomiary ruchu tranzytowego. – INKOM, wykonany 09-2018, 

• Ekspertyza dotycząca wpływów eksploatacji górniczej KGHM Polska Miedź S.A. na 

planowaną w ujęciu wariantowym obwodnicę Głogowa, dla zadania pod nazwą: Budowa 

obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12, styczeń 2019 r., 

• Ortofotomapa wykonana w marcu 2019 r., 

• Mapa zasadnicza do celów informacyjnych pozyskana w 2019 r., 

• Mapa do celów projektowych pozyskana w listopadzie 2021 roku oraz zatwierdzona w 

styczniu 2023 roku  

• Plany sytuacyjne przebiegu wariantów oraz przekroje podłużne wykonane przez Trans 

projekt w ramach STEŚ obwodnicy Głogowa, 

• Inwentaryzacja przyrodnicza. Klub Przyrodników, wykonana – 09-2018 – 08-2020, 

• Dokumentacja fotograficzna z wykonanych wizji lokalnych, 

• Ustawa o drogach publicznych DZ.U. 1985 nr 14 poz 60 z dnia 21-03-1985r. z późn. zm., 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 07-07-1994r. Dz.U. 1994 Nr 89 poz 414 z późn. zm., 

• Inne obowiązujące wytyczne, normy, katalogi i przepisy dotyczące projektowania. 

• Decyzja o Środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.”Budowa obwodnica 

Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 z dnia 14 października 2022 r. 

• Prognoza ruchu dla zadania opracowana dla zadania: „Budowa obwodnicy Głogowa w ciągu 

drogi krajowej 12” , Viaplan , Grudzień  2021 r. 

 
Przepisy związane: 

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 z późn. zm.; 

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg krajowych (tekst ujednolicony). Dz.U.2003 nr 80 poz. 721 z późn. 

zm.; 

• Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. Warszawa, 

kwiecień 2010. Załącznik do Zarządzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i 

Autostrad z dnia 23.04.2010r; 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie 

należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800); 

• Rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych, (Dz. U. poz. 463); 

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02-03-1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. 

1999 nr 43 poz.430 z późn. zm.; 
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• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i 

ich usytuowanie (Dz.U.00.63.735) z późniejszymi zmianami; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. (Dz. U. nr 220, poz. 2181) wraz 

z załącznikami 1, 2, 3, 4; 

• Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. 2017, poz.1566); 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tekst jednolity Dz.U.2016, 

poz. 672); 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 poz. 

640);  

• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z 

późn. zm.; 

• Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Dz. 

U. 2010 nr 106 poz. 675; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich 

usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm.; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r). 

5.0 Lokalizacja i program zadania inwestycyjnego. 

5.1 Lokalizacja zadania inwestycyjnego. 

Projektowana obwodnica Głogowa została zaprojektowana jako nowoczesna droga główna 

ruchu przyspieszonego i jest w całości zlokalizowana w województwie dolnośląskim w powiecie 

Polkowickim i Głogowskim, przebiega po obrzeżach miasta Głogowa i terenach należących do 

przyległych gmin: Głogów, Żukowice i Kotla. 
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Lokalizacja inwestycji na tle podziału administracyjnego kraju. 

 
Lokalizacja inwestycji na tle głównych szlaków komunikacyjnych kraju 

woj. 

mazowieckie 
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Lokalizacja inwestycji na tle podziału administracyjnego województwa dolnośląskiego  
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Lokalizacja inwestycji na tle sieci dróg krajowych województwa dolnośląskiego 

Projektowana obwodnica Głogowa jest całkowicie zlokalizowana w województwie dolnośląskim 

powiecie Polkowickim i Głogowskim, przebiega po obrzeżach miasta Głogowa i terenach należących do 

przyległych gmin: Głogów, Żukowice, i Kotla. 

 

Poniżej umieszczono zestawienie długości poszczególnych wariantów na tle struktury administracyjnej 

terenów, przez które przebiega obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12.  
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Województwo Powiat Gmina 

dolnośląskie  18.481 km 
Głogowski 16.930 km 

Żukowice 7.529 km 

Miasto Głogów 1.446 km 

Kotla 0,189 km 

Głogów 8.222 km 

Polkowicki  1.095 km Radwanice 1.095 km 

 
 

Inwestycja zakłada budowę nowoczesnej drogi, głównej ruchu przyspieszonego, po nowym 

śladzie, powiązanej z istniejącym układem komunikacyjnym poprzez projektowane węzły typu WB oraz 

WA. Inwestycja obejmuje budowę odcinka drogi krajowej nr 12 o długości  18,48 km 

Początek obwodnicy zlokalizowany jest na istniejącym węźle Głogów Zachód na drodze 

ekspresowej S3 w gminie Radwanice. Po południowej stronie węzła istniejąca droga krajowa nr 12 ma 

kontynuacje na zachód w stronę miejscowości Żagań.  

Następnie obwodnica Głogowa w ciągu DK12 przechodzi na zachód od miejscowości Nielubia w 

gminie Żukowice. Po czym przecinając  tereny rolnicze na granicy gminy  Żukowice i Miasto Głogów 

ingeruję w nowopowstającą strefę industrialną miast Głogów a następnie przechodzi obiektem 

mostowym nad rzeką Odrą, gdzie na krótkim odcinku zlokalizowana jest na terenie gminy Kotla.  

Po przecięciu rzeki Odry obwodnica Głogowa przebiega przez tereny doliny Odry zlokalizowane w 

zakresie gminy Głogów. Po przecięciu terenów rolniczych na północ od projektowana droga przebiega 

pomiędzy miejscowością Serby oraz kompleksem leśnym po czym kończy swój przebieg w miejscowości 

Stare Serby wpinając się w istniejący przebieg drogi krajowej nr 12. 

 

5.2 Program zadania inwestycyjnego. 

• budowa dwujezdniowej obwodnicy Głogowa klasy GP o długości 18,48 km, 

• budowa węzłów „Nielubia”, „Słone”, „Głogów-Lotnisko”, „Serby”, 

• budowa pięciowlotowego turbinowego ronda w miejscowości Stare Serby w ciągu obwodnicy 

Głogowa 

• przebudowa krzyżujących się z obwodnicą istniejących dróg wojewódzkich, powiatowych i 

gminnych, 

• budowa dróg lokalnych i obsługujących przyległy teren, 

• budowa zatok do kontroli dla ITD, 

• budowa obiektów inżynierskich w tym: 

✓ 1 most przez rz. Odrę, 

✓ 8 wiaduktów na drogami oraz liniami kolejowymi, 

✓ 2 mosty nad ciekami wraz przejściami dla zwierząt pod drogą, 

✓ 1 przejście dla pieszych i rowerzystów 

nad obwodnicą 8 obiektów: 
✓ 8 wiaduktów drogowych. 

oraz  

✓ budowa przepustów pod obwodnicą, łącznicami i innymi drogami w funkcji migracyjnej oraz 

migracyjno-melioracyjnej a także odwodnieniowej na cele Obwodnicy Głogowa,  

• budowę urządzeń infrastruktury technicznej związanej z drogą: 

✓ oświetlenia, 
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✓ kanalizacji deszczowej, 

✓ urządzeń ochrony środowiska, 

• przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą: 

✓ branży energetycznej i teletechnicznej, 

✓ branży sanitarnej i melioracyjnej 

 

6.0 Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich 

realizacji. 

Niniejsza inwestycja będzie realizowana jednoetapowo: 

− Koncepcja Programowa „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. 

• pozyskanie funduszy na budowę, 

• wybór wykonawcy, 

• projekt budowlany i wykonawczy (PB i PW), 

• zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – decyzja Wojewody Dolnośląskiego, 

• wykup gruntów pod inwestycję, 

• budowa Obwodnicy Głogowa. 

7.0 ISTNIEJĄCE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

Funkcjonujący układ komunikacyjny. 

Głogów jest w powiecie oraz najbliższym regionie, głównym ośrodkiem lokalizacji funkcji 

gospodarczych i administracyjnych, generujących intensywny ruch. Miasto posiada rozwiniętą sieć 

zewnętrznych powiązań komunikacyjnych i stosunkową dobrze rozwiniętą, lecz coraz mniej wydolną 

sieć powiązań wewnętrznych. W latach 70-tych XX w. Wybudowano fragment obwodnicy (ul. 

Piłsudskiego) ze skrzyżowaniami co 100-200 m (niektóre z sygnalizacja świetlną) obecnie przestała 

pełnić rolę obwodnicy prowadzącej ruch tranzytowy a stała się typową ulicą miejską do obsługi 

przyległego terenu. 

Na terenie miasta Głogowa ma przebieg uliczny i jest nieprzystosowana do przenoszenia 

istniejącego natężenia ruchu, w tym ruchu ciężarowego i tranzytowego. Wzmożony ruch samochodów 

ciężarowych związany jest z przemysłowym charakterem miasta. Głównym celem inwestycji jest 

poprawa przepustowości układu komunikacyjnego, która ma stanowić fragment połączenia drogi 

krajowej nr 12 z nowo wybudowaną drogą ekspresową S3 na terenie województwa dolnośląskiego. 
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Istniejąca droga DK12 stanowi główną oś komunikacyjną w granicach miasta Głogowa i przebiega 

ulicami ul. Piłsudskiego, ul. Legnicką, Obrońców Pokoju, Plac Konstytucji 3 Maja, Brama Brzostowska, 

Most Tolerancji, Kamienna Droga. Na początku przebiega przez tereny rolnicze, następnie podmiejskie 

o charakterze handlowo-mieszkaniowym zabudowanymi budynkami kilkupiętrowymi, wieloklatkowymi 

– Osiedle Kopernik. Na tym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy uzupełniony o 

pasy lewoskrętów i prawoskrętów. Następnie na skrzyżowaniu czterowlotowym z sygnalizacją świetlną 

z ul. Legnicką obiera kierunek na północ. Następnie do Placu Konstytucji 3 Maja ma przekrój 

jednojezdniowy czteropasowy i przebiega po terenie zabudowanym budynkami mieszkaniowymi 

wielorodzinnymi o różnej wysokości. Plac Konstytucji 3 Maja jest wybudowany w postaci dużej elipsy o 

śr.230 x 300 m z dużym obszarem zielonym wewnątrz. W obrębie ronda znajdują się skrzyżowania z 

ul. Bolesława Krzywoustego, Bramą Brzostowską, Władysława Sikorskiego i Obrońców Pokoju. 

Następnie DK12 przebiega ulicą Brama Brzostowska i zmienia przekrój na jednojezdniowy 

dwupasowy i przekracza rzekę Odrę po moście Tolerancji. Po drugiej stronie rzeki zmienia nazwę na 

Droga Kamienna i dalej biegnie w otoczeniu zabudowy niskiej handlowo-mieszkaniowej, aby 

przekroczyć rzekę Stara Odra, gdzie przebiega granica miasta Głogów. Na skrzyżowaniu z drogą 

wojewódzką nr 319 zaczyna się miejscowość Serby. 

DW292 

ul. Piłsudskiego 

 

DW292 

ul. Rudnowska 

 

DK12 

DK12 

DW329 

ul. Legnicka 
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7.1 Zagospodarowanie istniejącego pasa drogowego (Wariant 

bezinwestycyjny). 

7.1.1 Obiekty drogowe. 

Droga krajowa DK12 

Droga krajowa nr 12 biegnie równoleżnikowo przez obszar Polski od granicy z Niemcami w Łęknicy 

do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez 6 województw: lubuskie, 

dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina drogę krajową nr 18 (docelowo 

autostradę A18) na węźle Królów i autostradę A1 na węźle Tuszyn. Wschodnie odcinki trasy są częścią 

trasy europejskiej E372 i E373. Całkowita długość drogi nr 12 wynosi 757 km (z uwzględnieniem 

odcinków ekspresowych oznaczonych jako S12).  

Odcinek w granicach miasta Głogowa: 

Klasa drogi      GP1/2, GP1/4 

Prędkość projektowa      VP=50 km/h, 

Ilość jezdni –       1, 

Szerokość jezdni      2x3.50m, 4x3,50m 

Szerokości pasów dodatkowych    3.00-3.50m, 

Szerokość chodników min. 2.0m  

Szerokość dróg rowerowych min. 2.0m 

Kategoria ruchu      KR5, 

Obciążenie       115 kN/oś, 

Odcinek pozamiejski na odcinku Radwanice - Głogów  

Klasa drogi      GP1/2, 

Vdop        90 km/h, 

Ilość jezdni –       1, 

Szerokość jezdni      2x3.0m (3.50m), 

Szerokości poboczy     zmienna 

Szerokość poboczy gruntowych    zmienna 

Odcinek pozamiejski na odcinku Głogów - Szlichtyngowa 

Klasa drogi      GP1/2, 

Vdop        90 km/h, 

Ilość jezdni –       1, 

Szerokość jezdni      2x3.00m, 2x3.50m, 

Szerokość poboczy gruntowych    zmienna 

Istniejący przekrój wariantu bezinwestycyjnego jest zmienny. Powyższe dane dotyczą przekroju 

najczęściej występującego. Droga krajowa Nr 12 posiada przekrój jednojezdniowy, dwupasowy. Jednak 

na niektórych odcinkach przebiegu wariantu bezinwestycyjnego na skrzyżowaniach pojawia się pas dla 

lewoskrętu. 

  

https://pl.wikipedia.org/wiki/R%C3%B3wnole%C5%BCnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Niemcy
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C4%99knica
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dorohusk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Berdyszcze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubuskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_dolno%C5%9Bl%C4%85skie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_wielkopolskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_%C5%82%C3%B3dzkie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_mazowieckie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojew%C3%B3dztwo_lubelskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_krajowa_nr_18_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A18_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3l%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Autostrada_A1_(Polska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tuszyn
https://pl.wikipedia.org/wiki/E372_(trasa_europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/E373_(trasa_europejska)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_ekspresowa_S12_(Polska)
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Parametry geometryczne wariantu bezinwestycyjnego 

Geometria pozioma 
 
Droga krajowa DK12 
Rmin=65m do Rmax=3000m wpisujące się w maksymalnym stopniu w istniejący układ drogowy  

 
Geometria pionowa 
 
Droga krajowa DK12 

Łuki wklęsłe 

Rmin = 2000m - Rmax = 17000m 

Łuki wypukłe 

Rmin = 1200m - Rmax = 10000m 

Spadki podłużne 

imin = 0.0% imax = 6.11% 

7.1.2 Wykaz skrzyżowań ze wskazaniem typu. 

Droga krajowa DK12 na terenie miasta 

Istniejąca droga krajowa DK12 na terenie Miasta Głogowa koliduje z poniższymi drogami o znaczeniu 
regionalnym i ponadregionalnym: 

ul. Marszałka Piłsudskiego (DK12+DW292): 

• ul. Wojska Polskiego (DP 1033D) – skrzyżowanie czterowlotowe skanalizowane, 

• zjazd do Galerii Głogowskiej - zjazd do sklepu meblowego – czterowlotowe skanalizowane z 

sygnalizacją świetlną, 

• ul. Perseusza (DG100321D) – skrzyżowanie teowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną, 

• ul. Miedziana – skrzyżowanie teowe skanalizowane, 

• ul. Galileusza (DP1038D) - zjazd do Tesco – czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją 

świetlną, 

• ul. Paulinów (DP1057D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Gwiaździsta (DP1039D) – skrzyżowanie teowe skanalizowane, 

• zjazd do centrum handlowego – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Legnicka (DK12) wlot północny – ul. Legnicka (DW329) wlot południowy – skrzyżowanie 

czterowlotowe skanalizowane z sygnalizacją świetlną, 

ul. Legnicka (DK12): 

• ul. Polna (DG100334D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Obrońców Pokoju (DG100311D) – skrzyżowanie teowe skanalizowane, 

ul. Obrońców Pokoju (DK12): 

• ul. Kościuszki (DP1043D) wlot zachodni – ul. Kossaka (DP1042D) wlot wschodni - 

czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, 

• ul. Chopina (DP1037D) wlot zachodni – ul. Moniuszki (DP1045D) wlot wschodni - 

czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, 

• ul. Morcinka – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Armii Krajowej (DP1035D) – skrzyżowanie teowe skanalizowane, 
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Plac Konstytucji 3 Maja (DK12): 

• ul. Bolesława Krzywoustego (DW292) skrzyżowanie teowe skanalizowane, 

• ul. Koszarowa skrzyżowanie teowe, 

• ul. Brama Brzostowska, - skrzyżowanie skanalizowane teowe, 

• ul. Generała Sikorskiego (DG100407D) – skrzyżowanie skanalizowane teowe, 

ul. Brama Brzostowska (DK12): 

• ul. Grodzka (DG 100248D) – Aleja Wolności (DP1051D) – skrzyżowanie skanalizowane 

czterowlotowe z sygnalizacją świetlną, 

• ul. Długa (DG100228D) – skrzyżowanie teowe skanalizowane, 

• ul. Nadbrzeżna (DG100301D) wlot zachodni [zamknięty] – ul. Nadodrzańska (DG100416D) 

wlot wschodni - czterowlotowe, 

ul. Kamienna Droga (DK12): 

• ul. Luigiego Novarese (DG100274D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Dzieci Głogowskich (DG100234D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Grodzisko (DG100247D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. bez nazwy (zjazd do sklepów i firm) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Dobra (DG100230D) – skrzyżowanie teowe, 

• ul. Łąkowa (DG100284D) – skrzyżowanie teowe 

7.1.3 Poziom swobody ruchu – stan bezinwestycyjny. 

W stanie istniejącym i wariancie bezinwestycyjnym, w kolejnych latach prognozy, poziom 

swobody ruchu został oszacowany na zamiejskich odcinkach drogi krajowej DK12 objętych 

opracowaniem. W tabeli poniżej przedstawiono PSR w roku 2015. 

Poziomy swobody ruchu na istniejącej drodze w roku 2015. 

 

 

Poziomy swobody ruchu na istniejącej drodze w kolejnych latach prognozy w wariancie 
BEZINWESTYCYJNYM. 

 

Droga Odcinek przekrój PSR

DK12 DROGA NR 3-NIELUBIA /DW298/  1/2 B

DK12 NIELUBIA /DW298/-GŁOGÓW /DW292L/  1/2 C

DK12 GŁOGÓW /PRZEJŚCIE 1: DW292L-DW329 i 292P/  1/2 C

DK12 GŁOGÓW /PRZEJŚCIE 3: RONDO KONSTYTUCJI 3 MAJA-DW319/  1/2 E

DK12 GŁOGÓW /DW319/-SZLICHTYNGOWA /DW324/  1/2 C

Droga odcinek 2026 2031 2036 2041 2046

DK12 S3 w. Głogów Zach - Nielubia C C C C C

DK12 Nielubia - Kurowice D D D E E

DK12 Kurowice - Głogów D E E E E

DK12 Głogów - s. z DW319 E E E E E

DK12 s. z DW319 - Stare Serby PD1006 D D E E E

DW329 S3 w. Głogów Płd. - Jerzmanowa D D E E E

DW329 Jerzmanowa - Głogów D D E E E
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Analiza przepustowości dla wariantu bezinwestycyjnego wskazuje, że w roku 2015 warunki ruchu 

na analizowanych odcinkach drogi DK12 były dobre. PSR wahał się od B do C z wyjątkiem odcinka na 

moście na Odrze do skrzyżowania z DW319. Na tym odcinku odnotowano PSR E. W wariancie 

bezinwestycyjnym, zakładającym zaniechanie budowy obwodnicy Głogowa w ciągu DK12, warunki 

ruchu w kolejnych latach ulegają znacznemu pogorszaniu i PSR osiąga poziom E w 2041 roku na 

wszystkich odcinkach, poza odcinkiem od S3 do m. Nielubia. W 2031 roku na odcinkach bezpośrednio 

w sąsiedztwie Głogowa również PSR jest na poziomie E. 

7.1.4 Lokalizacja chodników i ścieżek rowerowych. 

Lokalizacja chodników przy istniejącej drodze DK12 

L.P. km Strona drogi 

1 111+185 – 111+810 prawa 

2 111+495 – 111+608 lewa 

3 113+717 – 114+213 lewa 

4 118+847 – 118+925 lewa 

5 118+842 – 118+854 prawa 

6 119+122 – 119+448 prawa 

7 119+198 – 119+448 lewa 

8 120+181 – 120+321 lewa 

9 120+192 – 120+542 prawa 

10 120+580 – 122+150 lewa 

11 120+588 – 122+100 prawa 

12 122+370 – 122+870 lewa 

13 122+495 – 122+870 prawa 

14 123+021 – 123+721 lewa 

15 123+051 – 123+721 prawa 

16 124+435 – 126+333 prawa 

17 124+806 – 126+216 lewa 

 

Lokalizacja ścieżek rowerowych przy istniejącej drodze DK12 

L.P. km Strona drogi 

1 121+050 – 122+100 prawa 

2 121+250 – 122+150 lewa 

3 122+504 – 122+870 lewa 

7.1.5 Lokalizacja zatok postojowych. 

Lokalizacja zatok postojowych przy istniejącej drodze DK12 

L.P. 
Strona 

drogi 
km 

Liczba miejsc 

postojowych 

1 prawa 119+353 3 

2 prawa 124+680 2 

3 prawa 124+866 2 
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L.P. 
Strona 

drogi 
km 

Liczba miejsc 

postojowych 

4 lewa 125+015 2 

7.1.6 Lokalizacja przejść dla pieszych. 

Lokalizacja przejść dla pieszych przy istniejącej drodze krajowej DK12 

L.P. km Skrzyżowanie DK12 z 
Urządzenia 

bezpieczeństwa 
Uwagi 

1 111+605 DG100042D - - 

2 114+172 pomiędzy skrzyżowaniami - - 

3 118+850 
zjazd do Galerii Głogowskiej 

- zjazd do sklepu meblowego 
azyl sygnalizacja świetlna 

4 119+262 
ul. Galileusza – zjazd do 

Tesco 
azyl sygnalizacja świetlna 

5 119+314 
ul. Galileusza – zjazd do 

Tesco 
azyl sygnalizacja świetlna 

6 119+446 ul. Paulinów (DP1057D) - - 

7 119+828 pomiędzy skrzyżowaniami - ogródki działkowe 

8 120+194 
zjazd do centrum 

handlowego 
- 

aktywny znak D-6 obok 
jezdni, światło migające nad 

znakiem 

9 120+318 
pomiędzy skrzyżowaniami -

dojście do centrum 

handlowego 

- sygnalizacja świetlna 

10 120+550 ul. Legnicka azyl  sygnalizacja świetlna 

11 120+580 ul. Ks. J. Poniatowskiego azyl sygnalizacja świetlna 

12 120+756 pomiędzy skrzyżowaniami azyl 
aktywne znaki U-6 i C-9 na 

wysepce z azylem 

13 120+985 ul. Obrońców Pokoju azyl 

aktywny znak U-6 i C-9 na 

wysepce z azylem (od strony 
miasta) 

14 121+130 pomiędzy skrzyżowaniami azyl 
aktywne znaki U-6 i C-9 na 

wysepce z azylem 

15 121+342 
ul. Kościuszki (DP1043D) – 

ul. Kossaka (DP1042D) 
- sygnalizacja świetlna 

16 121+532 
ul. Chopina (DP1037D) – ul. 

Moniuszki (DP1045D)  
- sygnalizacja świetlna 

17 121+576 
ul. Chopina (DP1037D) – ul. 

Moniuszki (DP1045D) 
- sygnalizacja świetlna 

18 121+810 pomiędzy skrzyżowaniami przejście podziemne 

19 121+980 ul. Armii Krajowej (DP1035D) - sygnalizacja świetlna 

20 122+540 
ul. Grodzka (DG 100248D) – 

Aleja Wolności (DP1051D) 
przejście podziemne 

21 122+850 
ul. Nadbrzeżna (DG100301D) 

[zamknięta] – ul. 

Nadodrzańska (DG100416D) 

- 
aktywny znak D-6 obok 

jezdni, światło migające nad 

znakiem 

22 123+234 
ul. Dzieci Głogowskich 

(DG100234D) 
- - 

23 123+562 ul. Dobra (DG100230D) - - 

24 123+693 ul. Łąkowa (DG100284D) - - 

25 125+226 ul. Zielona - 
znak D-6 na tle 

fluoroscencyjnym 
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L.P. km Skrzyżowanie DK12 z 
Urządzenia 

bezpieczeństwa 
Uwagi 

26 125+467 pomiędzy skrzyżowaniami - 
światło migające nad znakiem  

D-6 +T-27 

27 125+590 ul. Kościelna - - 

28 125+812 ul. Parkowa - - 

29 126+161 ul. Polna - - 

 

7.1.7 Lokalizacja zatok i przystanków autobusowych. 

L.P. km Strona lewa Strona prawa Lokalizacja 

1 109+855 +  Drożów 

2 109+915  + Drożów 

3 111+524 +  Dankowice 

4 111+568  + Dankowice 

5 114+080 +  Nielubia 

6 114+135 +  Nielubia 

7 119+228 +   
ul. Marszałka Piłsudskiego 

(DK12+DW292) 

8 119+370 +   
ul. Marszałka Piłsudskiego 

(DK12+DW292) 

9 119+534   + 
ul. Marszałka Piłsudskiego 

(DK12+DW292) 

10 119+970   + 
ul. Marszałka Piłsudskiego 

(DK12+DW292) 

11 120+252 +   ul. Marszałka Piłsudskiego 
(DK12+DW292) 

12 120+718 +  ul. Legnicka 

13 120+800  + ul. Legnicka 

14 121+355  + ul. Obrońców Pokoju 

15 121+393 +  ul. Obrońców Pokoju 

16 121+758 +  ul. Obrońców Pokoju 

17 121+852  + ul. Obrońców Pokoju 

18 122+742 +  ul. Brama Brzostowska 

19 122+752  + ul. Brama Brzostowska 

20 123+290 +  ul. Kamienna Droga 

21 125+295  + Serby Nowe ul. Główna 

22 125+360 +  Serby Nowe ul. Główna 

23 125+504  + Serby Nowe ul. Główna 

24 126+204 +  Serby ul. Główna 

25 126+323  + Serby ul. Główna 

26 126+898  + Stare Serby 

27 127+183 +  Stare Serby 

28 128+441  + Klucze 

29 128+624 +  Klucze 
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7.1.8 Skrajnia pionowa i pozioma. 

Na długości wariantu bezinwestycyjnego nie występują obiekty przebiegające nad drogą krajową 

Nr 12. 

7.1.9 Dostępność. 

Droga krajowa nr 12 na terenie miasta Głogowa nie ma ograniczonej dostępności. I ze względu 

na dość małą szerokość pomiędzy pierzejami zabudowy po obu stronach drogi DK12 na terenie miejskim 

nie ma takiej możliwości. Na początkowym odcinku ul. Piłsudskiego biegnącej po terenach podmiejskich 

DK 12 ma przekrój 1x2 pasy wraz z pasami lewoskrętów i prawoskrętów. Następnie na ul. Legnickiej i 

ul. Obrońców Pokoju ma przekrój 1x4 także wraz z pasami prawoskrętów i lewoskrętów. Podobnie jest 

na ul. Brama Brzostowska. To zapewnia poziom bezpieczeństwa ruchu na dobrym poziomie w ciągu 

ostatnich 3 lat nie zanotowano wypadków śmiertelnych i tylko 15 wypadków. Niestety jednym z 

problemów komunikacyjnych miasta jest zatłoczenie głównego ciągu ulic DK12 oraz bardzo mała liczba 

mostów na Odrze w tym rejonie. Most Tolerancji ma kolosalne znaczenie dla regionu jako przeprawa 

rzeczna. Najbliższe mosty na Odrze znajdują się w Nowej Soli (ok. 30 km na zachód od Głogowa) praz 

w Ścinawie (ok. 50 km na południowy wschód od Głogowa). W przypadku awarii mostu na Odrze w 

Głogowie powiatowi Głogowskiemu grozi paraliż komunikacyjny, a zasięg utrudnień będzie odczuwalny 

również w sąsiednich powiatach. 

Na odcinkach pozamiejskich droga krajowa Nr 61 także jest dostępna bez ograniczeń.  

7.1.10 Wypadkowość. 

Analizę bezpieczeństwa ruchu przeprowadzono w oparciu o dane uzyskane z Komendy 

Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dane aktualne na luty 2020r. 

Informacje o zdarzeniach na odcinku przejścia przez miasto Głogów w roku 2017 

Od km Do km 
Długość  

odcinka 
Liczba kolizji 

Liczba 

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba  

rannych 

118+500 123+760 5,26 km 198 6 0 12 

Informacje o zdarzeniach na odcinku przejścia przez miasto Głogów w roku 2018 

Od km Do km 
Długość  

odcinka 
Liczba kolizji 

Liczba  

wypadków 

Liczba 

zabitych 

Liczba  

rannych 

118+500 123+760 5,26 km 226 5 0 5 

Informacje o zdarzeniach na odcinku przejścia przez miasto Głogów w roku 2019 

Od km Do km 
Długość  
odcinka 

Liczba kolizji 
Liczba  

wypadków 
Liczba 

zabitych 
Liczba  

rannych 

118+500 123+760 5,26 km 240 4 0 5 

Powyższy odcinek to przejście przez obszar miasta Głogów o zróżnicowanej gęstości zabudowy. 

Jest to odcinek zlokalizowany wzdłuż zabudowy mieszkalnej często wielopiętrowej i usługowej niezbyt 

zwartej i oddalonej od drogi. DK12 przebiega ulicami: Marszałka Piłsudskiego, Legnicka, Obrońców 

Pokoju, Plac Konstytucji 3 Maja, Brama Brzostowska, Most Tolerancji, Kamienna Droga. Przekrój 
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poprzeczny jest zmienny, poza Głogowem jest to jezdnia jednoprzestrzenna dwupasowa natomiast 

odcinek miejski DK12 ma jezdnię jednoprzestrzenną czteropasową, 

7.1.11 Obiekty inżynierskie – istniejące. 
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1 MD 

DK12 

114+175 

rzeka 

Średni 

Potok 

1969 11,90 6,50 90 1 
beton 

zbrojony 

płyta 
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na 

300 / 
I klasa 
K-80 

wg B* 

Nielubia 300 
K73/85 
G46/60 

2 PP 

DK12 

121+801 
ciąg 

pieszyc

h 

1986 5,95 131,9 90 1 
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na 

-/ 
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wg C* 
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G80/80 

3 PP 
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wg C* 
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G44/46 

A*- normatyw 1945 

B*- PN-66/B-02015 

C*- PN-85/S-10030 

  

7.1.12 Obiekty infrastruktury technicznej. 

W pasie drogowym wariantu bezinwestycyjnego znajdują się linie kablowe teletechniczne, linie 

kablowe niskiego i średniego napięcia a także skablowane oświetlenie ulic. Linie przebiegają wzdłuż 

DK12,  

ale również i w poprzek zasilając całe miasto. Podobnie jak kanalizacja deszczowa, gazociągi, wodociągi, 

kanalizacja sanitarna.   
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7.1.13 Zagospodarowanie istniejącego terenu przyległego. 

Konfiguracja i ukształtowanie terenu. 

Według regionalizacji fizyczno - geograficznej (J. Kondracki wraz z aktualizacją J. Solona), 

projektowana inwestycja położona jest w granicach prowincji Niżu Środkowoeuropejskiego (31), w 

podprowincjach: Niziny Sasko – Łużyckie (317) i Niziny Środkowopolskie (318).  

Trasa, we wszystkich czterech wariantach, położona jest w obrębie trzech mezoregionów: 

Równiny Przemkowskiej (317.75) należącej do makroregionu Nizina Śląsko – Łużycka (317.7), Wzgórz 

Dalkowskich (318.42), które wchodzą w skład makroregionu Wał Trzebnicki (318.4) oraz Pradoliny 

Głogowskiej (318.32), należącej do makroregionu Obniżenie Milicko-Głogowskie (318.3). 

Obwodnica od początku przebiegu do km ok. 1+000 przebiega przez mezoregion Równina 

Przemkowska, następnie do km ok. 10+000 przebiega przez mezoregion Wzgórza Dalkowskie, w dalszej 

części wchodzi w strefę mezoregiony Pradolina Głogowska.  

Pradolina Głogowska charakteryzuje się nizinnym krajobrazem i stanowi fragment doliny Odry 

wraz z zachodnią częścią doliny jej prawobrzeżnego dopływu Baryczy. Cały obszar pradoliny jest lekko 

pofałdowany, poprzecinany w części zalewowej starorzeczami, o bardzo małych deniwelacjach terenu 

(średnie rzędne powierzchni terenu wynoszą 75-80 m n.p.m). Po południowej stronie dolina posiada 

wyraźną krawędź, którą rozcinają potoki, spływające z obszaru Wzgórz Dalkowskich. Występują tu 

drobne cieki i rowy melioracyjne, co świadczy o słabym nachyleniu terenu. Jest to spowodowane 

wypełnieniem obniżenia pradoliny holoceńskimi piaskami i żwirami rzecznymi. Największe obniżenie 

zajmują dolina Odry i Rowu Krzyckiego. W bezpośrednim sąsiedztwie Odry występują liczne starorzecza 

i fragmenty meandrów głównie na tarasie zalewowej niższej, 0,5 – 1,0 m nad poziomem rzeki. Tarasy 

zalewowe wyższe, 1,0 – 3,0 m nad poziomem rzeki, tworzą rozległe obszary z lokalnymi zagłębieniami 

wypełnionymi mułami i torfami. Wzgórza Dalkowskie powstały w wyniku glacitektonicznego spiętrzenia 

osadów plejstoceńskich, plioceńskich i górnomioceńskich w kilku etapach w zlodowaceniach 

południowopolskich oraz środkowopolskich. Rzeźbę terenu urozmaicają erozyjne rozcięcia zboczy, 

najczęściej o charakterze dolin denudacyjnych. Często spotykaną formą są wcięte w pokrywy lessowe 

wąwozy i jary oraz antropogeniczne skarpy (w licznych wyrobiskach poeksploatacyjnych) osiągających 

wysokość ponad 10 m. Pagórki moreny czołowej posiadają zróżnicowane kształty: pojedynczych kopuł, 

stożków lub łukowo wygiętych grzbietów o dużych nachyleniach zboczy.  

7.1.14 Elementy zagospodarowania i zainwestowania w pasie wykonania i 

oddziaływania zadania inwestycyjnego. 

Na przedmiotowym odcinku droga krajowa nr 12 jest drogą: 

• klasy technicznej G na odcinku początek opracowania (km ok. 109+090) – Głogów (skrzyżowanie 
z DW292), 

• klasy technicznej GP na odcinku Głogów (skrzyżowanie z DW292) – koniec opracowania (km ok. 
128+650). 

Na odcinku objętym przedmiotowym opracowaniem, na fragmencie zamiejskim, droga krajowa 

nr 12 jest drogą ogólnodostępną, jednojezdniową, dwupasową o szerokości 7,0 m i poboczami 

gruntowymi o szerokości min. 1,50 m. Nawierzchnia z bitumiczna jest w dobrym stanie. Na odcinku 

miejskim droga ma przekrój uliczny, jezdnia ma zmienną szerokość 7,0 m – 16,0 m, pojawiają się pasy 

lewoskrętu i prawoskrętu. Na niektórych ulicach zastosowano przekrój jednojezdniowy czteropasowy, 

a lokalnie wprowadzono wąski pas dzielący. Droga przekracza rzekę Odrę i starorzecze rzeki Odry 



Koncepcja Programowa „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. 

TOM I – CZĘŚĆ OGÓLNA  -  część opisowa 

 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.   29 

mostami o przekroju jednojezdniowym dwupasowym, co stanowi w czasie szczytu porannego i 

popołudniowego „wąskie gardło” dla ruchu tranzytowego. Nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym 

stanie technicznym.  

Na początkowym fragmencie przedmiotowego odcinka droga krajowa nr 12 biegnie głównie przez 

tereny rolnicze pól uprawnych, wśród zadrzewień przydrożnych, na krótkim odcinku w sąsiedztwie lasu, 

a także przez obszary zabudowane miejscowości: Drożów, Dankowice, Nielubia. Na dalszym fragmencie 

przebiega w granicach miasta Głogów. Istniejąca droga krajowa nr 12 stanowi główną oś 

komunikacyjną w mieście biegnąc ulicami: Marszałka Józefa Piłsudskiego, Legnicka, Obrońców Pokoju, 

Plac Konstytucji 3 Maja, Brama Brzostowska, Most Tolerancji, Kamienna Droga. Jest to odcinek 

zlokalizowany wzdłuż zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej, często wielopiętrowej i usługowej niezbyt 

zwartej i oddalonej od drogi. Most Tolerancji w Głogowie na rzece Odrze jest jedyną przeprawą 

mostowa w promieniu ok. 40 km. Na dalszym odcinku droga krajowa nr 12 przebiega przez tereny 

zabudowy usługowej i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej miejscowości Serby (ulica Główna). Na 

końcowym fragmencie analizowana trasa sąsiaduje z obszarami pól uprawnych, łąk, lasów i ogródków 

działkowych. 

7.1.15 Lokalizacja miejsc obsługi podróżnych i stacji benzynowych. 

Wzdłuż drogi krajowej Nr 12 w granicach miasta Głogowa zlokalizowano następującą 

infrastrukturę służącą obsłudze podróżnych: 

Stacje benzynowe 

L.P. lokalizacja nazwa stacji 
strona 
drogi 

1 ul. Piłsudskiego 15 Stacja Paliw Tesco prawa 

2 ul. Legnicka 16 Stacja Paliw BP prawa 

3 ul. Kossaka 2 Stacja Paliw BP prawa 

4 ul. Ks. Poniatowskiego 12 Stacja Paliw Carrefour lewa 

5 ul. Aleja Wolności 3 Stacja Paliw Circle K lewa 

6. ul. Kościuszki 17 Stacja Paliw Shell lewa 

7. ul. Główna 67 Stacja Paliw Orlen prawa 

8. ul. Główna 1 Stacja Paliw Pieprzyk lewa 

 

Hotele i restauracje 

L.P. lokalizacja obiekt 
strona 
drogi 

1 ul. Piłsudskiego 19 Galeria Glogovia prawa 

2 ul. Legnicka 16 Stacja Paliw BP prawa 

3 ul. Kossaka 2 Stacja Paliw BP prawa 

4 Plac Konstytucji 3 Maja Fortepiano Ristorante lewa 

5 Rynek 10 Pod Starym Glogiem prawa 

6. ul. Słodowa 2 Gems Hostel prawa 

7. ul. Rudnowska 761 Noclegi Helios prawa 

8. ul. Główna 2 Hotel Serby prawa 

9. Ul. Rynek 5 Theatre Apartment prawa 
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L.P. lokalizacja obiekt 
strona 
drogi 

10. Plac Konstytucji 3 Maja Qubus Hotel  lewa 

7.1.16 Istniejąca sieć komunikacyjna. 

7.1.16.1 Infrastruktura drogowa- znaczące drogi istniejące. 

Głogów jest w powiecie Głogowskim oraz najbliższym regionie, głównym ośrodkiem lokalizacji 

funkcji gospodarczych i administracyjnych, generujących intensywny ruch. Miasto posiada dobrze 

rozwiniętą sieć zewnętrznych powiązań komunikacyjnych i stosunkową dobrze rozwiniętą, lecz coraz 

mniej wydolną sieć powiązań wewnętrznych. Główną oś komunikacyjną w mieście stanowi droga 

krajowa nr 12 która przekracza rzekę Odrę i starorzecze rzeki Odry mostami o przekroju 

jednojezdniowym dwupasowym co stanowi w czasie szczytu porannego i popołudniowego „wąskie 

gardło” dla ruchu tranzytowego. Most Tolerancji w Głogowie na rzece Odrze jest jedyną przeprawą 

mostowa w promieniu ok. 40 km. 

W centrum Głogowa droga krajowa nr 12 krzyżują się z drogami wojewódzkimi DW292 oraz 

DW329 natomiast w miejscowości Serby z drogą wojewódzką nr 319 i 321. 

W odległości ok. 10 km na południowy zachód od Głogowa znajduje się zbudowana w roku 2018 

droga ekspresowa S3 Legnica (A4) – Zielona Góra, natomiast w kierunku północno wschodnim w 

Lesznie droga krajowa nr 12 krzyżuje się z niedawno oddaną do ruchu drogą ekspresową S5 Poznań – 

Wrocław. 

Droga krajowa Nr 12 

Droga krajowa nr 12 relacji Łęknica(gr. z Niemcami) do granicy z Ukrainą w Dorohusku-

Berdyszczach. Znajduje się w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jest drogą o 

nawierzchni bitumicznej, klasy GP. W terenie zamiejskim posiada przekrój dwupasowy jednojezdniowy 

szerokość pasa ruchu 3.5m, z opaskami o szerokości ok.0.5m. Na odcinkach przebiegających przez 

miejscowości posiada także wyodrębnione pasy kierunkowe. 

W obrębie granic miasta Głogów DK12 jest najważniejszą drogą stanowiącą jednocześnie 

centralną oś komunikacyjną prowadzącą ruch tranzytowy. W jej skład wchodzą ulice: ul. Piłsudskiego, 

ul. Legnicka, Obrońców Pokoju, Plac Konstytucji 3 Maja, Brama Brzostowska, Most Tolerancji, Kamienna 

Droga o łącznej długości ok. 5,27 km.  

Droga ekspresowa S3 

Droga ekspresowa  w zachodniej części Polski na terenie województw: zachodniopomorskiego, 

lubuskiego i dolnośląskiego o planowanej długości 480,7 km. Stanowi fragment międzynarodowej trasy 

E65, leżącej w transeuropejskim korytarzu transportowym.  

Na całym odcinku posiada kategorię drogi krajowej i jest zarządzana przez Generalną Dyrekcję 

Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Docelowo na całej swej długości będzie posiadała klasę 

techniczną S. Poza krótkimi odcinkami zaplanowana została jako droga bitumiczna o przekroju 

dwujezdniowym, czteropasmowym. 

Na terenie powiatu polkowickiego znajduje się węzeł Głogów Zachód łączący drogę S3 z drogą 

krajową DK12. Natomiast na terenie powiatu głogowskiego węzeł Głogów-Południe łączący drogę S3 z 

drogą wojewódzką Nr 329. 

Droga wojewódzka Nr 319 
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Droga wojewódzka nr 319 relacji Stare Strącze –Głogów podlega administracji Dolnośląskiej 

Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jest to droga klasy G (docelowo Z), bitumiczna, jednojezdniowa 

dwupasowa o szerokości 7,0 m posiada obustronne pobocza gruntowe o szerokości min 1,0m.  

Droga wojewódzka Nr 321 

Droga wojewódzka nr 321 relacji Przyborów – Grodziec Mały podlega administracji Dolnośląskiej 

Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu. Jest to droga klasy Z o nawierzchni bitumicznej szerokości 6m, wraz 

z opaskami bitumicznymi szer. 0,5m i poboczami gruntowymi o szer. min 1.0m.  

Droga wojewódzka Nr 292 

Droga wojewódzka nr 292 relacji Nowa Sól - Ścinawa podlega administracji Dolnośląskiej Służbie 

Dróg i Kolei we Wrocławiu Jest to droga klasy G o nawierzchni bitumicznej szerokości 7m, wraz z 

umocnionymi poboczami szer. min 1,5m i poboczami gruntowymi o szer. min 1.0m. Na terenie Głogowa 

stanowi ulicę Generała Władysława Sikorskiego, Marszałka Józefa Piłsudzkiego, Rudnowska. Łączy się 

z DK12 w km 118+513 na krzyżowaniu ulic Marszałka Józefa Piłsudzkiego i Wojska Polskiego za pomocą 

skrzyżowania skanalizowanego. 

Była droga wojewódzka Nr 298 (obecnie droga powiatowa nr 1158D) 

Była droga DW298 relacji Kłobuczyn – Nielubia uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 

2015 r została pozbawiona kategorii drogi wojewódzkiej a stała się drogą powiatowa o numerze 1158D. 

Jest to droga klasy Z, bitumiczna, jednojezdniowa dwupasowa o szerokości 6,0 m, posiada obustronne 

pobocza gruntowe o szerokości min 1,0m.  

7.1.16.2 Transport kolejowy. 

Najważniejszą linią przebiegającą przez Głogów jest linia międzynarodowa C-E 59, relacji Szczecin 

– Głogów – Wrocław – południe Europy. Jej najważniejszy, 2-torowy, zelektryfikowany odcinek Szczecin 

– Wrocław (linia kolejowa nr 273) posiada długość 356 km (do Głogowa kolej doprowadzono w 

październiku 1846). Drugą linią jest linia kolejowa nr 14, prowadząca z Żar przez Wschowę do Leszna. 

Linia ta na odcinku Głogów – Żagań jest aktualnie wyłączona z ruchu pasażerskiego. 
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W granicach administracyjnych miasta znajdują się cztery czynne stacje kolejowe:  

• stacja Głogów – główny dworzec kolejowy miasta i regionu, 

• stacja Głogów Huta, 

• stacja Krzepów, 

• stacja Wróblin Głogowski. 

Transport pasażerski odbywa się głównie przez stacje Głogów oraz Krzepów. Pozostałe dwie 

stacje są obecnie powoli wycofywane z użycia.  

Głogów posiada regularne połączenia kolejowe z takimi miastami jak: Zielona Góra, Ścinawa, 

Wrocław, Opole, Katowice, Sosnowiec, Włoszczowa, Kielce, Skarżysko-Kamienna, Radom, Nałęczów, 

Lublin, Warszawa, Łódź, Kędzierzynie-Koźle, Budapeszt, Berlin. 

7.1.16.3 Transport rzeczny. 

Wodny układ komunikacyjny w subregionie stanowi rzeka Odra. Walory jej położenia 

geograficznego w powiązaniu z walorami ekonomicznymi i ekologicznymi transportu wodnego, 

spełniane przez nią funkcję w obsłudze obszarów zurbanizowanych i okręgów przemysłowych, a także 

zobowiązania międzynarodowe Polski wskazują na potrzebę zmiany stosunku do żeglugi śródlądowej i 

zakwalifikowania problemu zagospodarowania transportowego rzeki Odry do zbioru celów 

strategicznych państwa. 

W Głogowie istnieją trzy nabrzeża przeładunkowe z tego jedno czynne w rejonie ul. Kamienna 

Droga). Eksploatuje je firma “ODRA - TRANS” - Wrocław. Nabrzeże wymaga remontu.  

• port katedralny - pow. 1,2 ha, 2 baseny portowe, nabrzeże przeładunkowe o dł. 200 m., nabrzeże 

postojowe o dł. 200 m., pow. placów składowych 4.000 m², możliwości przeładunkowe 

180 tys. ton z możliwością składowania głównie kruszyw budowlanych. Aktualnie na 

nadbrzeżu znajdują się 3 dźwigi. Nabrzeże jest b. dobrze skomunikowane w odl. 20 m. 

znajduje się główna ulica tranzytowa miasta Kamienna Droga. Docelowo nabrzeże 

przeznacza się dla turystyki wodnej w tym celu należy zarezerwować ok. 5 arów pod 

pawilon obsługi. Obecne wykorzystanie nadbrzeża przeznacza się do likwidacji.  

• port zimowy - pow. 1,98, ha, 1 basen portowy, nabrzeże przeładunkowe o dł. 254 m., nabrzeże 

postojowe o dł. 304 m., pow. placów składowych 6096 m², możliwości przeładunkowe 

50 tys. ton z możliwością składowania głównie materiałów kubaturowych i sypkich. 

Nabrzeże jest źle skomunikowane. Konieczny przejazd przez torowisko przy ul. 

Krochmalnej praktycznie całkowicie eliminuje transport samochodowy. Możliwa 

komunikacja ul. Krochmalną. Docelowo nabrzeże przeznacza się dla gospodarczego 

wykorzystania - załadunek i rozładunek towarów i materiałów. W przyszłości ma to być 

port zaopatrujący pobliskie os. Przemysłowe oraz w mniejszym stopniu Huty Miedzi.  

• port FAMABA - istnieje nabrzeże przeładunkowe, torowiska i bocznice kolejowe, dobra komunikacja 

drogowa z ul. Rudnowską i w przyszłości poprzez nią połączenie z obwodnicą. W 

planach strategicznych FAMABY nabrzeże i infrastruktura portowa powinna być 

zachowana dla przyszłych potrzeb portowych. Są plany połączenia z terenem pod 

planowaną budowę nowego portu rzecznego na Widziszowie. 

7.1.16.4 Transport lotniczy. 

Najbliższe funkcjonujące lotniska i lądowiska to: 
 

Lądowisko Głogów-Szpital - lądowisko sanitarne w Głogowie, Przeznaczone jest do wykonywania 

startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy Zarządzającym 

https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82og%C3%B3w_(stacja_kolejowa)
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82og%C3%B3w_Huta
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lądowiskiem jest Zespół Opieki Zdrowotnej w Głogowie 

Lotnisko Lubin odl. ok. 36 km -- lotnisko użytku publicznego zarządzane przez Aeroklub Zagłębia 

Miedziowego. Jest położone w północnej części miasta, około 3 km od centrum. Lotnisko jest 

otwarte dla wszystkich statków powietrznych w terminach i godzinach ustalonych przez 

zarządzającego tym lotniskiem. 

Lądowisko Legnica-Szpital odl. ok 70 km – lądowisko sanitarne w Legnicy,. Przeznaczone jest do 

wykonywania startów i lądowań śmigłowców sanitarnych i ratowniczych w dzień i w nocy. 

Zarządzającym lądowiskiem jest Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy. 

Lądowisko Złotoryja-Baryt odl. ok. 77 km – lądowisko w Pomocnem, położone w gminie Męcinka, 

ok. 18 km na południowy wschód od Złotoryi. Lądowisko należy do Jednostki Poszukiwawczo-

Ratowniczej w Złotoryi. 

Port lotniczy Wrocław im. Mikołaja Kopernika odl. ok. 140 km - międzynarodowy port lotniczy 

położony na terenie miasta Wrocławia, w odległości ok. 10 km na zachód od jego centrum, na 

osiedlu Strachowice. 

7.2 Charakterystyka istniejącej zieleni. 

Obwodnica Głogowa rozpoczyna swój bieg przy istniejącej drodze ekspresowej nr 3 w 

miejscowości Drożów. W otoczeniu wsi występuje rzeka Kłobka, przebiegająca wzdłuż zabudowy oraz 

istniejąca droga krajowa nr 12, której towarzyszą nasadzenia przydrożne. Pomiędzy miejscowościami 

Drożów i Dankowice obwodnica przecina niewielkie płaty zadrzewień leśnych tworzone głównie przez 

dęby szypułkowe w wieku ok. 140 lat. Od km 3+000 projektowana trasa włącza się w istniejącą drogę 

krajową nr 12 przy której występują nasadzenia alejowe z jesionu wyniosłego. Od węzła „Nielubia” do 

węzła „Słone” droga biegnie przez obszar pól i łąk. Dalej droga przecina niewielkie obszary leśne oraz 

przechodzi przez rzekę Odrę, która stanowi centralną sieć hydrologiczną w regionie. Od km 10+600 do 

węzła „Głogów Lotnisko” w otoczeniu projektowanej trasy występują kompleksy leśne w wieku powyżej 

20 lat. Od km 12+000 do Węzła „Serby” trasa przebiega w pobliżu miejscowości Grodziec Mały, dla 

której przyrodniczym tłem krajobrazowym jest Kanał Grodzki. Następnie droga biegnie po północnej 

stronie miejscowości Serby oraz przecina fragmenty Lasów Państwowych w których przewagę stanowią 

gatunki takie jak dąb szypułkowy, buk pospolity oraz robinia akacjowa.  

8.0 Uwarunkowania realizacyjne. 

8.1 Warunki wynikające z dokumentów planistycznych. 

8.1.1 o znaczeniu krajowym. 

1. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, przyjęta przez Radę 

Ministrów 13 grudnia 2011 r.   

W odniesieniu do systemu transportowego polityka przestrzennego zagospodarowania kraju 

przede wszystkim będzie zmierzać do poprawy dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach 

przestrzennych. Realizacja powyższego celu będzie następowała poprzez zapewnienie zbieżności 

priorytetów inwestycyjnych w transporcie zawartych w krajowych średnio- i długookresowych 

dokumentach strategicznych oraz unijnych wytycznych w sprawie Transeuropejskiej Sieci 

Transportowej. Jako najważniejsze traktowane będą inwestycje transportowe służące poprawie 

dostępności wewnętrznej i zewnętrznej kraju, przynoszące wartość dodaną w postaci zapewnienia 

spójności systemu transportowego, realizowanego w warunkach zrównoważonego rozwoju.  
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2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, 

Warszawa, 11 stycznia 2013 r.   

Jednym z celów DSRK jest zwiększenie dostępności terytorialnej Polski poprzez utworzenie 

zrównoważonego, spójnego i przyjaznego użytkownikom systemu transportowego. Realizacja celu 

możliwa będzie m.in. poprzez udrożnienie obszarów miejskich i metropolitarnych dzięki budowie 

obwodnic miejscowości.  

3. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa, dnia 22 

stycznia 2013 r.  

Jednym z celów SRT w zakresie transportu drogowego jest wyprowadzanie ruchu tranzytowego 

z miast poprzez budowę obwodnic drogowych w miejscowościach najbardziej obciążonych ruchem.  

Przedmiotowa inwestycja wpisuje się w cele określone w ww. dokumentach.  

4. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego do roku 2030: wrzesień 2019r. 

W powyższym dokumencie zakłada wspieranie min działań polegających na poprawie dostępności 

transportowej zewnętrznej i wewnętrznej makroregionu poprzez rozbudowę połączeń do granic kraju, 

makroregionu jak również w granicach makroregionu, jak i pomiędzy mniejszymi miejscowościami a 

ośrodkami regionalnymi oraz rozwijanie i integrowanie systemów transportu zbiorowego, w tym 

miejskiego. 

 W Projektach strategicznych istotnych dla realizacji celów Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego ujęto w punkcie 27 Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą 

do 2025r. Dokument ten zakłada dokończenie budowy ciągów dróg ekspresowych i autostrad oraz 

budowę obwodnic w ciągach dróg krajowych. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych pozwoli na 

stworzenie sieci autostrad oraz dróg ekspresowych 

5 Program Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030. 

Program Budowy 100 obwodnic przewiduje budowę Obwodnicy Głogowa. 

Prace przygotowawcze zostały rozpoczęte dzięki ujęciu na liście rezerwowej Programu Budowy 

Dróg Krajowych. W I etapie realizacji planuje się wykonanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-

Środowiskowego z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Koncepcję Programową 

wraz z Programem Funkcjonalno-Użytkowym. W II etapie realizacji planuje się roboty budowlano-

montażowe i nabycie nieruchomości. Planowana data ogłoszenia przetargu: IV kw. 2022 r. 

8.1.2 o znaczeniu regionalnym. 

1. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Dolnośląskiego Uchwała Nr 

XIX/482/2020 z dnia 16czerwca 2020 r.  

W punkcie D.1 Cel 1. Zapewnienie zrównoważonego i równomiernego rozwoju społeczno-

gospodarczego poprzez funkcjonalne kształtowanie hierarchicznej sieci osadniczej gwarantującej 

dostęp do usług i rynku pracy zapisano, że:  

„W zakresie drogownictwa największym wyzwaniem dla obszarów funkcjonalnych jest 

ograniczenie uciążliwości wynikających z dużego natężenia ruchu w obszarach zurbanizowanych. 

Odpowiedzią na to wyzwanie może być wyprowadzenie ruchu samochodowego poprzez budowę 

obwodnic, których parametry techniczne będą dostosowane do realnych potrzeb.” 
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W punkcie D.4 Cel 4 Dobra dostępność transportowa i sprawne systemy infrastruktury 

transportowej czytamy, że „realizacja inwestycji drogowych i kolejowych wchodzących w skład sieci 

TEN-T znacząco wpłynie na poprawę dostępności zewnętrznej województwa. W celu poprawy 

dostępności wewnątrzregionalnej należy prowadzić działania komplementarne polegające na 

zwiększaniu mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugo i trzeciorzędnych z infrastrukturą 

TEN-T” 

Jako realizację inwestycji w ramach łączenia węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z siecią 

TEN-T w punkcie 4 zapisano min budowę obwodnicy Głogowa w ciągu DK12. 

 

Systemy Transportu – obręb głogowski wg PZPWD z 2020r. 

2. Dokumenty planistyczne gmin na przebiegu trasy  

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Głogowa – Uchwała 

nr XXXIV/327/17 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 30-03-2017. 

W powyższym Studium jako Główne cele i kierunki (punkt 19,2) ujęto min stworzenie 

atrakcyjnej oferty inwestycyjnej poprzez wyznaczenie nowych obszarów aktywności gospodarczej 

w powiązaniu z projektowaną obwodnicą drogową Głogowa i projektowanymi strefami aktywności 

gospodarczej, w tym m.in. dalszy rozwój specjalnej strefy ekonomicznej oraz wyeliminowanie 

ciężkiego ruchu tranzytowego i odciążenie wewnętrznego układu ulicznego poprzez budowę 

obwodnicy drogowej Głogowa.  

W punkcie 23 Kierunki rozwoju systemu komunikacji czytamy, że „najważniejszą inwestycją 

komunikacyjną, planowaną na obszarze Studium, jest budowa drogowej obwodnicy Głogowa 

wraz z przeprawą mostową na rz. Odrze” 

W Studium, do głównych inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym można 

zaliczyć: 



Koncepcja Programowa „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. 

TOM I – CZĘŚĆ OGÓLNA  -  część opisowa 

 

 

36   Transprojekt Gdański sp. z o.o. 

„ze względu na charakter miasta Głogowa: siedziba powiatu, położenie w regionie, sytuacja 

gospodarczo-ekonomiczna, wszystkie inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym można 

zaliczyć do inwestycji o znaczeniu powiatowym a cześć z nic można zaliczyć do inwestycji o 

znaczeniu wojewódzkim i krajowym (w tym m.in. budowę obwodnicy Głogowa wraz z budową 

mostu na Odrze…” 

 

 

 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Głogowa 
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Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice 

Uchwała  

Nr XXVI/199/2016 Rady Gminy Żukowice z dnia 30 grudnia 2016r. 

W punkcie 19.  Kierunki rozwoju systemu komunikacji w poniższych punktach zawarto wytyczne 

co konieczności budowy obejść miejscowości leżących na trasie drogi krajowej Nielubia i Dankowice: 

 

Należy zapewnić dla drogi krajowej nr 12 oraz drogi wojewódzkiej nr 292 warunki w pełni 

odpowiadające określonym dla nich klasom („GP” i „G”), w tym poprzez budowę obejść miejscowości 
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(wraz z odpowiednią przebudową dróg niższych klas w ich sąsiedztwie): Nielubia i Dankowice na trasie 

drogi krajowej nr 12; 

Należy dążyć do zmniejszenia uciążliwości wywoływanych ruchem kolejowym i samochodowym. 

Na trasach drogi krajowej nr 12 i drogi wojewódzkiej nr 292 należy wybudować obwodnice wymienione 

w ust. 2. Przy drogach przebiegających przez tereny z zabudową mieszkaniową, które są obciążone 

większym ruchem, należy podejmować działania zmniejszające jego uciążliwość, np. poprzez 

instalowanie ekranów przeciwakustycznych, sadzenie żywopłotów lub pasów innej zieleni. Zaleca się 

zainstalowanie takich ekranów również wzdłuż odcinków linii kolejowych przebiegających w bliskim 

sąsiedztwie terenów zabudowy. 

 
Przebieg drogi głównej ruchu przyspieszonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Żukowice obejmującej obejścia miejscowości Nielubia i Dankowice. 

 

Zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gm. 

Głogów  

tekst jednolity z 2018r. 

W powyższym studium w punkcie 20.2 Główne cele i kierunki czytamy, że jednym z celów jest: 

„wyeliminowanie ciężkiego ruchu tranzytowego i odciążenie wewnętrznego układu ulicznego 

poprzez budowę obwodnicy drogowej Głogowa.” 

Natomiast w punkcie 24 opisującym kierunki rozwoju systemu komunikacji punkt 24.1Układ i 

hierarchia ważniejszych dróg i ulic zawiera stwierdzenie: 

„Najważniejszą inwestycją komunikacyjną, planowaną na obszarze Studium, jest budowa 

drogowej obwodnicy Głogowa wraz z przeprawą mostową na rz. Odrze. Droga krajowa nr 12, do czasu 

realizacji obwodnicy miasta Głogowa, podlega przepisom odrębnym.  Perspektywicznie planowane jest 

przełożenie drogi krajowej nr 12 (klasa GP  2+1) poza obszar miasta w korytarz planowanej obwodnicy 
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miasta Głogowa, zgodnie z opracowanym” Studium korytarzowym wraz z analizą wielokryterialną 

nowego przebiegu krajowej nr 12 w rejonie Głogowa w województwie dolnośląskim” – opr. 

Departamentu Studiów GDDKIA Wydział Studiów - Kraków 2009r. - przyjętym przez Zespół Oceny 

Projektów Inwestycyjnych przy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu 

w dniu 17.12.2009r.  

„Budowa obwodnicy miasta Głogowa (w ciągu drogi krajowej nr 12 o długości 20km) została 

ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad 2014-20123 (z perspektywą do 2025r). Po 

zrealizowaniu tego zadania istniejący odcinek drogi przebiegający w granicach miasta i gminy Głogów 

z mocy ustawy o drogach publicznych (art. 10 ust. 5) stanie się droga gminną” 

 

 
Kierunki Studium Gminy Głogów z zaznaczonymi przebiegami obwodnicy z 2009r. 
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Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części obrębów Kamiona, Słone, 

Zabłocie i Żukowice w Gminie Żukowice przyjęty Uchwałą NR XXXIV/279/2014 Rady 

Gminy Żukowice z dnia 11 września 2014r 

 

W poniższym planie zagospodarowania nie ujęto przebiegów obwodnicy. 
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8.1.3 Informacje od właściwych organów, prowadzących rejestry wydanych 

decyzji lokalizacyjnych, warunków zabudowy i zagospodarowania 

terenu i pozwoleń na budowę. 

Projektant wystąpił do Starostwa Powiatowego w Polkowicach oraz Starostwa Powiatowego w 

Głogowie z prośbą o udzielenie informacji o wydanych pozwoleniach na budowę oraz ZRID  

na działkach znajdujących się w całości lub częściowo w zasięgu inwestycji. Uzyskane informacje zostały 

umieszczone w: 

 
Tomie A  Część OGÓLNA  A II. Część rysunkowa  Plan sytuacyjny.  

Analiza wykazała, że inwestycje, na które zostały wydane pozwolenia na budowę lub ZRID nie 

będą  

w istotny sposób wpływały na budowę obwodnicy. 

UWAGA: Zestawienie nieruchomości, dla których wydano pozwolenia na budowę, pokazano w 

części opisowej poniżej. 
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8.2 Warunki środowiskowe, dobra kultury, ochrona konserwatorska i 

archeologia. 

8.2.1 Warunki środowiskowe. 

Formy ochrony przyrody i inne cenne przyrodniczo obszary zinwentaryzowane na 

terenie projektowanego zainwestowania. 

W odległości do 5 km od projektowej inwestycji (od osi drogi) znajdują się następujące 
wielkoobszarowe formy ochrony przyrody (w myśl art. 6 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 
kwietnia 2004 r.): 

➢ Rezerwaty przyrody: Buczyna Jakubowska – projektowana obwodnica Głogowa w ciągu drogi 
krajowej nr 12 znajduje się w odległości 1,7 km,  

➢ Parki Krajobrazowe: Przemkowski Park Krajobrazowy – projektowana obwodnica Głogowa w 
ciągu drogi krajowej nr 12 znajduje się w odległości 2,6 km od otuliny Parku;  

➢ Użytki ekologiczne: Łęgi Głogowskie – projektowana obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej 
nr 12 przecina obszar,  

Nie zinwentaryzowano natomiast pozostałych form ochrony przyrody, tj. parków narodowych, 
stanowisk dokumentacyjnych czy zespołów przyrodniczo-krajobrazowych w analizowanym buforze 5 
km.  

Należy zaznaczyć, że pomniki przyrody i użytki ekologiczne były analizowane do 1 km od osi 
trasy. 

Rezerwaty przyrody 

Jakubowskie Buczyny 

Inwestycja znajduje się w najbliższej odległości: 

− ok. 1700 m od projektowanej obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 1+600, 

− ok. 2700 m od projektowanej obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 w km 3+600. 

Rezerwat przyrody „Jakubowskie Buczyny” o powierzchni 19,28 ha został powołany na mocy 
wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. z 
2001 r. Nr 2, poz. 22).  

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i 
krajobrazowych unikalnych fragmentów starych lasów bukowych na Wzgórzach Dalkowskich, 
zróżnicowanych lasów liściastych z grupy grądów i łęgów z szeregiem chronionych gatunków flory i 
ornitofauny.  

Uroczysko Obiszów 

Inwestycja znajduje się w najbliższej odległości: 

Projektowana obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 znajdują się powyżej 5 km od 
obszaru. 

Rezerwat przyrody „Uroczysko Obiszów” o powierzchni 6,28 ha został powołany na mocy 
Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 czerwca 1972 r. w sprawie uznania 
za rezerwaty przyrody (M.P. z 1972 r. Nr 36, poz. 202). 

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu 
lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego. 
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Parki Krajobrazowe 

Przemkowski Park Krajobrazowy (poza mapą) 

Inwestycja znajduje się w najbliższej odległości: 

− ok. 5 900 m od granic Parku znajduje się projektowana obwodnica Głogowa w ciągu drogi 
krajowej nr 12 w km 0+000 oraz 2 600 km  

Przemkowski Park Krajobrazowy o powierzchni 22340 ha został powołany na mocy 
Rozporządzenia Wojewody Legnickiego z dnia 7 czerwca 1997 r. w sprawie utworzenia Przemkowskiego 
Parku Krajobrazowego w województwie legnickim (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 15, poz. 137). 

Celami ochrony Parku są: zachowanie walorów przyrodniczych i krajobrazowych doliny nizinnej 
rzeki Szprotawy, wraz z obszarami wodnymi i wodno-błotnymi w zlewni rzeki Bóbr oraz zachowanie 
siedlisk borowych, w tym suchych wrzosowisk. 

 

Obszary Natura 2000 

Łęgi Odrzańskie PLC020002 

Inwestycja znajduje się w najbliższej odległości: 

− ok. 1 150 m od projektowanej obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12  w km 17+500,  

Obszar stanowi fragment doliny Odry o długości 101 km, od Brzegu Dolnego do Głogowa (od 

km 290 do km 385 szlaku żeglugowego rzeki Odry), w granicach dawnej terasy zalewowej rzeki, wraz 

z ujściowym odcinkiem doliny Baryczy. Obszar obejmuje siedliska nadrzeczne zachowane w międzywalu 

oraz najlepiej wykształcone lasy, łąki i torfowiska niskie poza jego obrębem. Duża część terenu jest 

regularnie zalewana. Obszar porośnięty jest lasami, głównie łęgami jesionowymi i wiązowymi, 

rozwijającymi się na glebach aluwialnych. Przeważają dobrze zachowane płaty siedlisk, częste są 

starodrzewia ponad 100-letnie, z licznymi drzewami pomnikowymi. Lasy są intensywnie eksploatowane. 

Liczne, pozostałe po dawnym korycie Odry starorzecza, są w różnych fazach zarastania. Można tu 

obserwować kolejne stadia sukcesyjne zbiorowisk związanych z dynamicznym układem doliny rzecznej, 

w tym także zbiorowisk szuwarowych, związanych ze starorzeczami. W dolinie znajdują się też duże 

kompleksy wilgotnych łąk. Obszar odznacza się dużym bogactwem siedlisk rzadkich i zagrożonych, 

charakterystycznych dla dużej rzeki nizinnej (11 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, w tym oba typy bardzo dobrze zachowanych lasów łęgowych, zajmujących tu znaczną 

powierzchnię). Cennym elementem przyrody obszaru są łąki z takimi interesującymi gatunkami jak: 

goryczka wąskolistna Gentiana pneumonanthe, kosaciec syberyjski Iris sibirica czy czosnek kątowaty 

Allium angulosum. Na terenie ostoi stwierdzono obecność 13 gatunków z Załącznika II Dyrektywy Rady 

92/43/EWG; ważne jest przede wszystkim występowanie kiełba białopłetwego Cottus gobio i bolenia 

Aspius aspius oraz kilku rzadkich gatunków motyli. Na szczególną uwagę zasługuje cenne zimowisko 

nietoperzy w podziemiach dawnego klasztoru w Lubiążu. Jest to jedno z największych stanowisk mopka 

na terenie południowo-zachodniej Polski. Bardzo bogata jest flora ostoi z licznymi gatunkami prawnie 

chronionymi oraz gatunkami rzadkimi i zagrożonymi w skali całej Polski, jak i lokalnie. Między innymi 

liczne są storczykowate. W rezerwacie Odrzysko występuje obfita populacja salwinii pływającej Salvinia 

natans i kotewki orzecha wodnego Trapa natans. Obszar Zielonych Łąk, znajdujących się na południe 

od głównego kompleksu Łęgów, zajęty jest w 30% przez siedliska ujęte w Załączniku I Dyrektywy Rady 

92/43/EWG, ze szczególnie dobrze wykształconymi lasami łęgowymi (Fraxino-Alnetum) oraz dużym 

obszarem olsów, częściowo chronionych w rezerwacie "Zabór" na powierzchni 35 ha. Część z nich 

odznacza się wysokim stopniem naturalności oraz wysoką bioróżnorodnością. Dodatkowo obszar 

spełnia rolę bardzo ważnego korytarza ekologicznego. 
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Użytki ekologiczne 

Użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie” 

Inwestycja przecina obszar w km 10+185÷10+515 (na długości ok. 330 m), 

Użytek ekologiczny „Łęgi Głogowskie” – Starorzecza rzeki Odry, zespoły roślinne, od wodno-
szuwarowych do żyznych lasów liściastych, z licznymi- chronionymi gatunkami fauny i flory o 
powierzchni 605,57 ha, zlokalizowane na terenie gmin:Głogów(miejska), Głogów 9wiejska), Kotla 
(wiejska).  

Cel ochrony: zachowanie starorzeczy rzeki Odry, zespołów roślinnych, od wodno-szuwarowych 
do żyznych lasów liściastych, z licznymi - chronionymi gatunkami fauny i flory. 

Użytek został powołany na mocy Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 
października 2005 r. w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Dolnoślaskiego nr 228 
poz. 3550). 

 

Inne obszary cenne przyrodniczo 

Korytarze ekologiczne 

Inwestycja przecina korytarz ekologiczny o randze krajowej - Dolina Odry Środkowej (KPdC-
19E). Jest to korytarz ekologiczny, który biegnie doliną rzeki Odry, w tym odcinki wymagające 
szczególnej ochrony (dolina rz. Odry) oraz sąsiaduje od wschodu ze strefą zintegrowanej ochrony 
walorów środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszarami najwyższej ochrony. 
Elementy te opisane zostały w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Dolnośląskiego – Kierunki 
ochrony zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych (2014).  

Obszary wybrzeży 

Obszar przedsięwzięcia nie jest związany z obszarami wybrzeży. Najbliżej położony obszar to 
Zalew Szczeciński w odległości ok. 290 km od inwestycji.  

Obszary przylegające do jezior 

Najbliżej położonym względem inwestycji jeziorem jest Jezioro Tarnowskie Małe i Duże, 
położone na północ od inwestycji, w odleglości ok. 20 km od wariantów przedsięwzięcia. 

Obszary leśne 

Przedsięwzięcie nie jest związane z dużymi obszarami leśnymi. Obwodnica Głogowa przecina 
niewielkie płaty zadrzwień pomiędzy miejscowościami Drożów i Dankowice (typ siedliskowy lasu LŚW 
– las świeży, w wieku ok. 140 lat, tworzony głównie przez dęby szypułkowe).   

Obszary wodno-błotne 

Zgodnie ze Spisem obszarów wodno-błotnych o znaczeniu międzynarodowym w ramach 
Konwencji ramsarskiej z 1971 roku, przedsięwzięcie znajduje się w nabliższej odległości ok. 5,4 km od 
obszaru obszaru wodno-błotnego „Stawy Przemkowskie”. Jest to obszar wodno–błotny wchodzący w 
skład Europejskiej Sieci Ekologicznej (OSO) Natura 2000 „Stawy Przemkowskie”, łącznie z terenem 
będącym w trwałym zarządzie DZPK Wrocław tj: użytkiem ekologicznym „Przemkowskie Bagno – został 
objęty w 2018 r. szczególną ochroną przyrodniczą tj: Konwencją Ramsar (Ramsar Convention on 
Wetlands).  

Nr na liście Ramsar: 2320. Obszar położony jest w zlewni rzeki Szprotawa. Obejmuje on dwa 
kompleksy hodowlanych stawów rybnych oraz przylegające do nich tereny podmokłe: torfowiska niskie, 
bagienne, wilgotne łąki, szuwary i łęgi. Ostoja stanowi jedno z ważniejszych w tej części Europy miejsc 
odpoczynku i żerowania ptaków w czasie migracji (szczególnie gęsi zbożowej) oraz miejsce lęgowe dla 
ptaków wodno-błotnych. Powierzchnia obszaru wynosi 4.605 ha. 
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Walory krajobrazowe i rekreacyjne 

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 2002), ww. obszar położony jest w: 

• Prowincji: Nizina Środkowoeuropejska, 

o Podporwincji: Niziny Środkowopolskie, 

▪ Makroregionie: Wał Trzebnicki, 

• Mezoregionie: Wzgórza Dalkowskie, 

▪ Makroregionie: Obniżenie Milicko – Głogowskie, 

• Mezoregionie:Pradolina Głogowska, 

Pokrycie obszaru na podstawie Corine Land Cover (2018) stanowią głównie tereny rolne (77%) 
oraz lasy i ekosystemy seminaturalne (13%). Udział terenów antropogenicznych jest niewielki i stanowi 
zaledwie 9% powierzchni bufora badań. Obszary wodne stanowią 1% powierzchni bufora badań. 

Centralną oś sieci hydrologicznej w regionie, stanowi rzeka Odra, wraz z dopływami: 
Rzuchowską Strugą, Rzeką Biegnicą, Kanałem Głogowskim (Sępolna) oraz Rzeką Rudną, ponadto 
znajduje się w zlewniach rzek Kłobki, Młynówki, Kłębanówki, Czarnej Wody, Kopanki, Serbskiej Strugi, 
Borkowskiego Potoku oraz kanałów Grodzkiego i Bogomickiego. 

Teren badań, tj. lokalizacja wariantów planowanego przedsięwzięcia wraz z buforami, przecina 
rzeczny korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym w tym odcinki wymagające szczególnej 
ochrony (dolina rz. Odry) oraz sąsiaduje od wschodu ze strefa zintegrowanej ochrony walorów 
środowiska przyrodniczego, kulturowego i krajobrazu oraz obszary najwyższej ochrony. Elementy te 
opisane zostały w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Woj. Dolnośląskiego – Kierunki ochrony 
zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych (http://www.pzpwd.pl/download/rys1b.jpg) 
(2014). Lokalizację terenu badań względem Miejscowego Planu przedstawiono poniżej, a względem 
lokalizacji korytarzy ekologicznych na poniższych rycinach. 
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8.2.2 Obiekty zabytkowe. 

Na podstawie danych pozyskanych z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 

Delegatura w Legnicy (pismo z dnia 02.03.2020 r., załącznik nr 8.1) oraz gminnych programów opieki 

nad zabytkami, na analizowanym obszarze zinwentaryzowano zabytki nieruchome oraz zabytki 

archeologiczne.  

Zgodnie z informacjami zawartymi w ww. pismach urząd nie dysponuje wykazem i dokumentacją 

licznych w tych okolicach kapliczek i krzyży przydrożnych, które mogą znajdować się w obrębie terenów 

pod inwestycję.  

Zabytki nieruchome. 

Poniżej, w formie tabelarycznej, zestawiono zinwentaryzowane na analizowanym terenie zabytki 

nieruchome wraz z określeniem szacunkowych odległości do najbliższego rozpatrywanego wariantu.  

 

Wykaz obiektów zabytkowych zinwentaryzowanych na analizowanym obszarze.  

Oznaczenie 

na mapie 
Obiekt 

Szacunkowa odległość od 

linii zakresu inwestycji 

najbliższego wariantu 
(kolizja oznacza obiekt w 
liniach zakresu wariantu) 

Uwagi 

A 

Historyczny układ 

ruralistyczny 

Dankowice, gm. 
Żukowice 

kolizja, 2+030 – 2+060, 
2+320 – 2+820 

 

Układ ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków  

A1 
Park w zespole 

dworskim Dankowice, 

gm. Żukowice 

125m, 2+080 

 

Obiekt ujęty w gminnej 

ewidencji zabytków oraz w 
wojewódzkim rejestrze 

zabytków pod nr 
A/2835/570/L, data wpisu: 

05.05.1980 r.  

A2 

Dwór w zespole 

folwarczno – 
dworskim, XVIII w., 

Dankowice, gm. 
Żukowice 

235m, 2+200 
 

Obiekt ujęty w gminnej 
ewidencji zabytków oraz w 

wojewódzkim rejestrze 
zabytków pod nr 

A/2834/386/348/L, data 

wpisu: 02.04.1963 r.  

A3 

Obora w zespole 

dworsko – 
folwarcznym, 

Dankowice, gm. 

Żukowice 

260m, 2+100 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

A4 

Stodoły w zespole 

dworsko – 

folwarcznym, 
Dankowice, gm. 

Żukowice 

165m, 2+160 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

A5 

Stodoły w zespole 
dworsko – 

folwarcznym, 
Dankowice, gm. 

Żukowice 

195m, 2+230 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

A6 
Budynek gospodarczy 

(dawna kaplica) w 

zespole dworsko – 

280m, 2+210 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 
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Oznaczenie 
na mapie 

Obiekt 

Szacunkowa odległość od 

linii zakresu inwestycji 
najbliższego wariantu 

(kolizja oznacza obiekt w 
liniach zakresu wariantu) 

Uwagi 

folwarcznym, 

Dankowice, gm. 
Żukowice 

A7 

Dom ogrodnika, 2 poł. 

XIX w., w zespole 
dworsko – 

folwarcznym, 
Dankowice, gm. 

Żukowice 

290m, 2+100 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

A8 
Wozownie i stodoły ze 

spichlerzem, gm. 

Żukowice 

170m, 2+140 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

A9 
Budynek mieszkalny, 

XIX/XX w., Dankowice 

9, gm. Żukowice 

250m, 2+360 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

A10 

Budynek gospodarczy, 

XIX/XX w., Dankowice 

9, gm. Żukowice 

250m, 2+350 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

A12 
Cmentarz ok. 1890 r. , 

gm. Żukowice 

45m, 2+540 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

G 

Historyczny układ 

ruralistyczny, Słone, 

gm. Żukowice 

 215m, 7+870 
 

Układ ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków, dodatkowo ochrona 

konserwatorska w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego 

G1 
Budynek mieszkalny, 

Słone 24, gm. 

Żukowice 

250m, 7+920 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

H 

Historyczny układ 

ruralistyczny, Kamiona, 

gm. Żukowice 

 290m, 7+000 

Układ ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków, dodatkowo ochrona 

konserwatorska w miejscowym 

planie zagospodarowania 
przestrzennego 

J 

Historyczny układ 
ruralistyczny, 1259 r., 

Grodziec Mały, gm. 

Głogów 

kolizja, 13+760 – 14+180 
Układ ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

J1 

Dom mieszkalny, 

Grodziec Mały 70, gm. 

Głogów 

250m, 13+890 
Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

K 

Historyczny układ 

ruralistyczny, 1309 r., 
Serby, gm. Głogów 

190m, 16+260 
 

Układ ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

L 

Historyczny układ 

ruralistyczny, 1309 r., 
Stare Serby, gm. 

Głogów 

24m, 18+027 
 

Układ ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

L1 
Budynek mieszkalny, 
Stare Serby 1, gm. 

Głogów 

105m, 18+027 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

L2 
Budynek mieszkalny, 
Stare Serby 2, gm. 

Głogów 

71m, 18+027 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 
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Oznaczenie 
na mapie 

Obiekt 

Szacunkowa odległość od 

linii zakresu inwestycji 
najbliższego wariantu 

(kolizja oznacza obiekt w 
liniach zakresu wariantu) 

Uwagi 

L3 

Budynek mieszkalny, 

Stare Serby 3, gm. 
Głogów 

81m, 17+995 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

L4 

Budynek mieszkalny, 

Stare Serby 9, gm. 
Głogów 

280m, 18+027 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

M 

Zespół zabudowań 
Zakładu Rolnego 

Wierzchowice, obora I, 

obora II, l. XIX w., 
Drożów 54, gm. 

Radwanice 

kolizja, 0+890 – 0+955 

 

Zespół ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

N 

Budynek mieszkalno – 
gospodarczy (ob. 

budynek mieszkalny), 
XIX/XX w., Drożów 2, 

gm. Radwanice 

250m, 0+870 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

O 
Cmentarz, ok. 1905 r., 
Zabłocie dz. 282, gm. 

Żukowice 

285m, 3+700 
Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

P1 
Schron bierny nr 445 
(wysadzony), 1935 r., 

m. Głogów 

220m,9+970 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

P2 
Schron bierny nr 444 
(wysadzony), 1935 r., 

m. Głogów 

kolizja, 9+970 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

P3 

Schron bierny nr 443 

(wysadzony), 1935 r., 

m. Głogów 

100m, 9+970 
 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków 

S 

Cmentarz komunalny, 

Serby, ul. Kwaitowa, 
dz. 27, gm. Głogów 

150m, 15+090 
 

Obiekt ujęty w gminnej 

ewidencji zabytków oraz w 

wojewódzkim rejestrze 
zabytków pod nr 

A/2395/754/L, data wpisu 
28.12.1987 r.  

T 

Budynek mieszkalny, 

ul. Kościelna 32, 
Serby, gm. Głogów 

230m, 16+585 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

U 
Budynek mieszkalny, 

Serby 87, gm. Głogów 

290m, 17+030 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

W 
Wartowania II, Stare 

Serby, gm. Głogów 

100m, 17+630 

 

Obiekt ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków 

Z-1 
Dawna strzelnica 

wojskowa w m. Serby, 

gm. Głogów 

<10m, 17+420 

 

Obiekt zabytkowy, planowany do 
ujęcia w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków  

Z-2 

Kamień upamiętniający 
poległych podczas 

wojny prusko – 
austriackiej w latach 

1866 – 1871 w m. 
Serby, gm. Głogów 

 65m, 17+450 
 

Obiekt zabytkowy, planowany do 
ujęcia w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków  
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Oznaczenie 
na mapie 

Obiekt 

Szacunkowa odległość od 

linii zakresu inwestycji 
najbliższego wariantu 

(kolizja oznacza obiekt w 
liniach zakresu wariantu) 

Uwagi 

Z-3 

Kulochwyty (element 

dawnej strzelnicy 

wojskowej) w m. 
Serby, gm. Głogów 

65m , 17+115 – 17+300 

Obiekt zabytkowy, planowany do 

ujęcia w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków  

 

 

Zestawienie kolizji projektowanych wariantów z obiektami zabytkowymi 

LP. obiekt kolizja 

1 
Zespół zabudowań Zakładu Rolnego Wierzchowice, obora I, 

obora II, l. XIX w., Drożów 54, gm. Radwanice 
 0+890 – 0+955 

2 Historyczny układ ruralistyczny Dankowice, gm. Żukowice 
2+030 – 2+060,  

2+320 – 2+820 

3 Schron bierny nr 444 (wysadzony), 1935 r., m. Głogów 9+970 

4 
Historyczny układ ruralistyczny, 1259 r., Grodziec Mały, gm. 

Głogów 
13+760 – 14+180 

 

Zabytkowe obiekty planowane do rozbiórki 

   
Zespół zabudowań  Schron bierny nr 444 tereny nadodrzańskie Zakładu Rolnego 

Wierzchowice obora I, obora II Biechowa 1935r (fot. Google) 

z  XIXw, miejscowość Drożów w gm. Radwanice  

 

Stara wartownia nr II w miejscowości Stare Serby 

datowana na 1914 r.  
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Zabytki archeologiczne 

Wykaz zabytków archeologicznych zinwentaryzowanych w odległości do 300 m od przebiegu 

wariantów analizowanej inwestycji 

Lp. 

 

Nr AZP/nr stanowiska na 

obszarze 

Szacunkowa odległość od osi 
najbliższego wariantu (kolizja 

oznacza stanowisko w liniach 

zakresu wariantu), km wariantu  

1 67-20/108 60m, 17+695 

2 67-20/125 kolizja, 16+475 

3 67-20/126 125m, 16+475 

4 67-20/127 215m, 16+230 

5 67-20/23 kolizja, 16+065 

6 67-20/128 220m, 16+000 

7 67-19/61 kolizja, 14+300 

8 67-19/77 kolizja, 13+740 – 13+830 

9 67-19/75 215m, 13+840 

10 67-19/83 kolizja, 13+450 

11 67-19/87 160m, 13+065 

12 67-19/84 kolizja, 13+235 

13 67-19/85 55m, 13+130 

14 67-19/88 kolizja, 12+930 

15 67-19/101 kolizja, 12+250 – 12+325 

16 67-19/107 185m, 11+480 

17 67-19/105 kolizja, 11+480 

18 67-19/108 kolizja, 11+155 

19 67-19/4 165m, 9+820 

20 67-19/5 275m, 9+685 

21 67-19/3 kolizja, 9+700 – 9+855 

22 
strefa „OW” – obserwacji 

archeologicznej 
70m, 9+795 

 

23 67-19/220 115m, 9+500 

24 67-19/2 195m, 9+700 

25 68-19/31 kolizja, 9+440 

26 68-19/32 205m, 9+440 

27 68-19/29 260m, 9+255 

28 68-19/30 kolizja, 9+180 

29 68-19/44 190m, 9+075 

30 68-19/48 70m, 8+860 

31 68-19/46 60m, 8+810 

32 68-19/45 280m, 8+685 

33 68-19/47 kolizja, 8+630 

34 68-19/49 210m, 8+915 

35 68-19/242 kolizja, 8+530 

36 68-19/50 270m, 8+290 

37 68-19/52 kolizja, 8+410 

38 68-19/53 85m, 8+270 

39 68-19/123 30m, 7+970 

40 68-19/122 60m, 7+730 

41 68-19/121 155m, 7+545 

42 68-19/119 kolizja, 7+600 

43 68-19/118 kolizja, 7+325 – 7+410 

44 68-19/117 kolizja, 7+270 

45 68-19/64 145m, 6+830 

46 68-19/63 260m, 6+610 

47 68-19/66 kolizja, 6+540 
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Lp. 

 

Nr AZP/nr stanowiska na 

obszarze 

Szacunkowa odległość od osi 
najbliższego wariantu (kolizja 

oznacza stanowisko w liniach 
zakresu wariantu), km wariantu  

48 68-19/196 kolizja, 6+040 

49 68-19/115 110m, 5+510 

50 68-19/195 175m, 5+510 

51 68-18/127 210m, 4+910 

52 68-18/117 130m, 4+480 

53 68-18/126 280m, 4+480 

54 68-18/121 190m, 2+970 

55 68-18/122 125m, 3+115 

56 68-18/2 140m, 1+860 
 

Wpływ na obiekty dziedzictwa kulturowego 

 

Zestawienie kolizji wariantów przedmiotowej inwestycji z zabytkami.  

droga 

Kolizja z 

zabytkami 

nieruchomymi 

Kolizja z zabytkami 

archeologicznymi 

(zabytek archeologiczny znajduje się 

w całości lub części w liniach zakresu 

inwestycji) 

DK12 4 21 

 

8.2.3 Obiekty do wyburzenia 

W Tabeli poniżej pokazano zestawienie budynków do wyburzenia w podziale  

na miejscowości i działki. Zestawienie jest odrębne dla każdego z wariantów. Podana w m2 

powierzchnia oznacza orientacyjną powierzchnię zabudowy przewidzianą do rozbiórki.  

 

Obiekty do wyburzenia  

L.P. Kilometr Gmina/Obręb 
Nr 

działki 

Pow. 

Zabudowy 
[m2] 

Obiekt / Rodzaj 

użytkowania/ 

1 0+918 Radwanice / Drożów 15/5 573 gospodarczy 

2 0+924 Radwanice / Drożów 15/5 415 gospodarczy 

3 0+932* Radwanice / Drożów 15/5 115 gospodarczy 

4 0+958 Radwanice / Drożów 15/5 143 gospodarczy 

 

 

Za podstawę wyznaczenia budynków do rozbiórki posłużyła mapa ewidencji do celów 

projektowych pozyskana przez projektanta. Mogą wystąpić pewne rozbieżności między mapą, a 

ortofotomapą wykorzystaną jako podkład rysunku, gdyż niektóre obiekty budowlane takie, jak np. 

altany, garaże czy budynki gospodarcze zostały rozebrane lub ich budowa nie została zgłoszona. 
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8.3 Budowa geologiczna i surowce mineralne. 

8.3.1 Budowa geologiczna. 

Pod względem geologiczno-strukturalnym omawiany obszar położony jest w obrębie monokliny 

przedsudeckiej, w obrębie której można wyróżnić trzy zasadnicze piętra strukturalne: proterozoiczno–

paleozoiczne, permsko–mezozoiczne oraz kenozoiczne.  

Piętro najstarsze budują utwory metamorfiku środkowej Odry oraz fliszowe i molasowe utwory 

karbonu. Na tych utworach stratygraficznie niezgodnie, zalegają osady piętra permsko-mezozoicznego 

zapadające na północny wschód pod kątem 3-6º. W obrębie monokliny wyróżnia się strefa 

tektonicznego rowu Poznań–Gostyń–Oleśnica o przebiegu NNE–SSW oraz mniejsze rowy prostopadłe 

do tej strefy.  

Najstarszymi, rozpoznanymi wiertniczo utworami tego piętra są piaskowce, miejscami mułowce i 

zlepieńce czerwonego spągowca. Wyżej leżące osady cechsztynu reprezentowane są przez 4 cyklotemy 

osadów węglanowych i chemicznych: dolomity, wapienie, sole kamienne i anhydryty. Profil utworów 

cechsztynu rozpoczynają litoralne piaskowce, nad którymi leżą dolomity graniczne, łupki miedzionośne 

i dolomity, które tworzą serię złożową rud miedzi.  

Utwory mezozoiczne reprezentowane są przez osady triasu - pstrego piaskowca i wapienia 

muszlowego. Miąższość utworów pstrego piaskowca zmienia się od 600 do 850 m. Pstry piaskowiec 

dolny i środkowy reprezentują osady akumulacji terrygenicznej - piaskowce, z przewarstwieniami 

iłowców. Pstry piaskowiec górny (ret) o miąższości 80-180 m reprezentują anhydryty, dolomity, 

wapienie i margle. Osady wapienia muszlowego są w ciągłości sedymentacyjnej z utworami retu. Ich 

przeciętna miąższość wynosi około 150 m.  

Osady paleogenu i neogenu tworzą prawie ciągłą pokrywę utworów mułkowo-ilasto-piaszczystych 

z węglem brunatnym. Miąższość ich jest zmienna, od lokalnego braku do 300 –350 m. Oligocen 

reprezentują piaski glaukonitowe, mułki ilaste i piaszczyste oraz iły, lokalnie z węglem brunatnym. 

Miąższość tych utworów wynosi 20–50 m i wzrasta w kierunku zachodnim, dochodząc w rowach 

tektonicznych do 100 m.  

W obrębie osadów miocenu i pliocenu można wyróżnić pięć serii sedymentacyjnych:  

• spągowe piaski miocenu dolnego o miąższości od kilku do ok. 70 m, najczęściej 20–60 

m,  

• węgiel brunatny z mułkami o zmiennej miąższości, od kilku do kilkudziesięciu metrów,  

• piaski i mułki miocenu środkowego o miąższości średnio 20 m,  

• węgiel brunatny i iły miocenu górnego (warstwy środkowopolskie) o miąższości do 15 

m,  

• iły poznańskie miocenu górnego i pliocenu o bardzo zmiennej miąższości, od kilku do 

100 m.  

Miejscami brak całkowicie osadów tej serii – w strefach erozji w dolinach Baryczy i Odry oraz w 

obrębie dolin kopalnych, na wysoczyznach Kaliskiej i Leszczyńskiej. W rejonie m.in. Wzgórz Trzebnickich 

utwory tej serii zostały zaburzone glacitektonicznie w plejstocenie.  

Plejstocen jest reprezentowany przez osady glacjalne i wodnolodowcowe zlodowaceń: 

południowopolskich, środkowopolskich i wisły, osady rzeczne preglacjału oraz osady rzeczne i jeziorne 

interglacjałów: małopolskiego, wielkiego i eemskiego. Miąższość tych utworów jest bardzo zmienna; 

największa w obrębie obniżeń podłoża neogeńskiego, gdzie może dochodzić do 100–120 m, zaś 

najmniejsza, rzędu kilku metrów, na wyniesieniach podłoża neogeńskiego (wzgórza Ostrzeszowskie, 

Trzebnickie i Dalkowskie). Osady różnych ogniw plejstocenu, w zależności od rzeźby podłoża i rodzaju 

sedymentacji, leżą generalnie na iłach neogeńskich.  
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Zlodowacenia południowopolskie reprezentują dwa poziomy glin zwałowych rozdzielone 

interglacjalnymi osadami mułków i iłów zastoiskowych. W czasie zlodowaceń południowopolskich na 

analizowany obszar prawdopodobnie dwukrotnie wkroczył lądolód. W tym czasie, na skutek nacisku 

lądolodu, dochodziło do silnych zaburzeń glacitektonicznych i powstania głębokich depresji 

glacitektonicznych. W interglacjale wielkim obszar wzgórz spiętrzonych był silnie denudowany. 

Ponowna transgresja lądolodu w zlodowaceniach środkowopolskich spowodowała powstanie kolejnych 

deformacji glacitektonicznych. Objęły one tylko stropową część obecnych Wzgórz Dalkowskich.  

Osady zlodowaceń środkowopolskich to dwa poziomy glacjalne, podścielone i przykryte osadami 

wodnolodowcowymi, zastoiskowymi i rzecznymi. W okresie zlodowaceń północnopolskich akumulowane 

były osady pradolinne: piaski i żwiry. Natomiast na granicy pradoliny Odry i wysoczyzny Wzgórz 

Dalkowskich, u wylotu dolin odwadniających akumulowane były osady proluwialne: piaski, żwiry i gliny. 

Wśród osadów czwartorzędowych występują „kry” starszych utworów pliocenu i miocenu oderwane od 

podłoża i przeniesione przez lądolody zlodowaceń czwartorzędowych na nowe miejsce.  

Pod koniec plejstocenu oraz w holocenie, w dnach dolin potoków i u podnóży stromych stoków, 

miała miejsce akumulacja osadów deluwialnych. W dolinie Odry powstały wydmy.  

W holocenie tworzyły się tarasy zalewowe oraz osady wypełniające starorzecza i kanały erozyjne 

powstałe po wezbraniach powodziowych. Niewykluczone, że powierzchnie tarasów zalewowych 

powstały w wyniku erozyjnego rozcięcia tarasów starszych. Wskazywać na to mogą fragmentarycznie 

zachowanie wydmy.  

Osady akumulacji rzecznej holocenu reprezentowane są przez: piaski i żwiry tarasów zalewowych, 

piaski i mułki koryt rzecznych oraz namuły. Występują one w widłach rzek: Odry i Rudnej.  

Zgodnie z informacją pozyskaną z portalu PIG-PIB SOPO 

(http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO) w systemie osłony przeciwosuwiskowej na 

analizowanym terenie brak jest informacji o występowaniu osuwisk i terenów zagrożonych osuwiskami 

na analizowanym terenie.  

Na podstawie „Przeglądowej mapy osuwisk i obszarów predysponowanych do występowania 

ruchów masowych” dla województwa dolnośląskiego 

(https://www.pgi.gov.pl/osuwiska/123/projekty/sopo-1.html), wskazuje się natomiast tereny 

predysponowane do występowania w przyszłości ruchów masowych. Jest to rejon Wzgórz Dalkowskich 

oraz okolice miejscowości Maniów - Jakubów  

8.3.2 Surowce mineralne. 

Złoża surowców mineralnych związane głównie z czwartorzędowymi utworami polodowcowymi 

lub rzecznymi występujące na obszarze inwestycji to piaski, żwiry i gliny, które stanowią jeden z 

przedmiotów działalności eksploatacyjnej na tym terenie. W obszarze opracowania występują także 

złoża anhydrytu, soli kamiennej i węgla brunatnego, które są związane ze złożami rud miedzi. W 

rejonie wsi Ruszowice i Turów eksploatowane są pokłady trzeciorzędowych iłów pstrych i glin jako 

surowce ceramiki budowlanej. W gminach Głogów i Jerzmanowa występują złoża kruszywa 

naturalnego, natomiast w gminie Kotla (na północ od obszaru opracowania) eksploatowany jest gaz 

ziemny – złoże Wilków. 

Na podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego 

(http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web) na analizowanym obszarze, w odległości do 2 km od osi 

projektowanych wariantów trasy, zinwentaryzowano wymienione w poniższej tabeli złoża surowców 
naturalnych.  

Wykaz złóż surowców naturalnych zlokalizowanych w odległości do 2 km od osi najbliższego wariantów.  

http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web
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Nazwa złoża Rodzaj surowca Odległość od osi najbliższego wariantu 

Bytom Odrzański Rudy miedzi 
kolizja na odcinku 6+400 – 11+700 

 

Dankowice Kruszywa naturalne 
kolizja na odcinku 1+290 – 1+550 

 

Głogów Rudy miedzi 
kolizja na odcinku 11+700 – 13+400 

 

Głogów Głęboki – 

Przemysłowy (pole A) 
Rudy miedzi kolizja na odcinku 4+850 – 6+500 

Radwanice - Gaworzyce Rudy miedzi kolizja na odcinku 0+450 – 4+850 

Sieroszowice Rudy miedzi kolizja na odcinku 0+000 - 0+450 

Jak wynika z powyższej tabeli obwodnica Głogowa kolidują z 6 złożami surowców naturalnych.  

Złoża surowców przydatnych w budownictwie drogowym 

Wzdłuż projektowanych wariantów odcinka drogi DK12 zlokalizowanych jest wiele złóż kopalin o 

charakterze okruchowym (kruszyw naturalnych - żwirów i piasków). Są to złoża głównie kruszyw naturalnych. 

Generalizując, są to kruszywa przydatne do budowy nasypów projektowanego odcinka drogi. Dokładne 

wymagania co do jakości kruszyw na poszczególne warstwy nasypu określić powinna szczegółowa 

dokumentacja budowlana. W odległości do 3,0 km od osi poszczególnych wariantów są to następujące złoża, 

które wg Systemu Gospodarki i Ochrony Bogactw Mineralnych MIDAS PIG-PIB są złożami zagospodarowanymi: 

Zestawienie złóż surowców naturalnych występujących w bliskim sąsiedztwie projektowanej DK12. 

Nazwa złoża Powierzchnia 
złoża [ha] 

Gmina Przybliżona odległość od osi 
projektowanej drogi 

Słone 1,92 Żukowice 
1,0 km od obwodnicy Głogowa 

Podczas realizacji inwestycji, w przypadku niekorzystnego bilansu mas ziemnych, do wbudowania w 

nasypy wykorzystać można również żużel pomiedziowy produkowany w Hucie Głogów. 

Lokalizację złóż kopalin oraz innych surowców możliwych do wykorzystania podczas realizacji inwestycji 

zaprezentowano w ramach załącznika graficznego nr 1.9. 

Na podstawie map topograficznych możliwe było określenie lokalizacji inwestycji, morfologii terenu, hydrografii 

oraz wstępna identyfikacja zagospodarowania terenu. Mapy geologiczne, a w szczególności seryjne mapy 

opracowywane i wydawane przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). 

Mapy te, wraz z objaśnieniami tekstowymi, dały szeroki zakres informacji na temat budowy geologicznej, 

warunków hydrogeologicznych, występowania obszarów chronionych, czy też występowania złóż kopalin. 
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Tereny górnicze – surowce mineralne występujące  
Zestawienie obszarów górniczych przez które przebiegają poszczególne warianty projektowanej trasyDK12. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wpływ wydobycia na inwestycję 

Planowana obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 z uwagi na planowaną działalność górniczą 
znajduje się na obszarach i terenach górniczych Gaworzyce oraz Głogów Głęboki, w obrębie których 

działalność górniczą planuje KGH Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice.  

Dla obszarów i terenów górniczych Gaworzyce oraz Głogów Głęboki KGHM Polska Miedź S.A. posiada koncesję 

na eksploatację do 2063r. 

Na północ od wymienionych obszarów i terenów górniczych, według dotychczasowego rozpoznania, 
występuje złoże rudy miedzi które zalega bardzo głęboko (około 1400 m) przy czym brak jest danych o 

warunkach jego eksploatacji. 

Złoże miedzi w opiniowanym terenie górniczym, na którym jest planowana obwodnica Głogowa z dwoma 

wariantami południowym i północnym, zalega na głębokości od 900 do 1300m, a jego grubość wynosi 1,5-

3,5 m. Specyfiką jego eksploatacji są małe przyrosty deformacji (przyrost obniżeń średnio 15cm w ciągu roku) 

oraz długi czas ujawniania się deformacji pod dokonaniu eksploatacji (około 5 lat), a także występowanie 

wstrząsów górniczych, które powodują drgania powierzchni o prędkości 20 mm/s lub przyspieszeniu w paśmie 

częstotliwości do 10 Hz wynoszących 500mm/s2. 

Pod terenem planowanej obwodnicy Głogowa zarówno według wariantu południowego i północnego 

dotychczas nie prowadzono eksploatacji górniczej i nie występowały deformacje powierzchni 

Powierzchnia terenu na planowanej obwodnicy Głogowa w granicach posiadanej koncesji na eksploatację,  

o Na odcinku 2 km od skrzyżowania z drogą S3 na północ należy zaliczyć do II kategorii terenu 

górniczego, gdzie wystąpią docelowo obniżenia do około 2,0 m. 

o Na odcinkach od km 2,0 na zarówno południowy i północny wariant obwodnicy należy zaliczyć 

do I kategorii granic terenu górniczego, gdzie obniżenia nie powinny przekroczyć 1,25 m. 

o Z punktu widzenia długości odcinka obwodnicy która będzie pod wpływem deformacji 

powierzchni wariant północny jest korzystniejszy od wariant południowego. 

Złoże miedzi w opiniowanym terenie górniczym, na którym jest planowana obwodnica Głogowa, zalega na 

głębokości od 900 do 1300m, a jego grubość wynosi 1,5-3,5 m. Specyfiką jego eksploatacji są małe przyrosty 

deformacji (przyrost obniżeń średnio 15cm w ciągu roku) oraz długi czas ujawniania się deformacji pod 

dokonaniu eksploatacji (około 5 lat), a także występowanie wstrząsów górniczych, które powodują drgania 

powierzchni o prędkości 20 mm/s lub przyspieszeniu w paśmie częstotliwości do 10 Hz wynoszących 

500mm/s2. 

 

 

 

 

 

Obszar 
Górniczy 

Rodzaj 
wydobywanej 

kopaliny 

Powierzchnia 
obszaru 

górniczego [ha] 

Stan 
zagospodarowania 

złoża 

Sieroszowice Rudy miedzi 9697.000 
Złoże 

zagospodarowane 

Głogów Głęboki - 

Przemysłowy Rudy miedzi 
5 599.274 

Złoże 
zagospodarowane 

Gaworzyce Rudy miedzi 3240.928 Złoże 
zagospodarowane 
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Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję – rok 2018 
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Wpływ eksploatacji górniczej na inwestycję – rok 2063  
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8.3.3 Warunki hydrogeologiczne. 

Wody powierzchniowe 

Obszar opracowania znajduje się w dorzeczu Odry. Główną rzeką jest Odra z dopływami: 

lewobrzeżnym – Rudna (ze swoim dopływem Czarna) oraz prawobrzeżnym – Barycz (ujście w 

odległości około 12 km od Głogowa w górę Odry), a także Krzycki Rów w części północnej. Odra płynie 

w Pradolinie Głogowskiej, w dnie której płynące wody wyryły tarasy, gdzie można spotkać liczne 

starorzecza, zbiorniki wód zastoiskowych, wyspy i piaszczyste łachy. Na południowy wschód od 

Głogowa Pradolina Odry rozszerza się tworząc Równinę Grębocicką. Środkiem tego obszaru płynie 

rzeka Rudna ze swoim dopływem Czarna, przedłużeniem Czarnej jest Kanał Południowy – obszar, 

przez który jeszcze w średniowieczu płynęła Odra. Obecnie Odra płynie ówczesnym korytem Baryczy. 

Po południowej stronie pradolina posiada wyraźną krawędź, którą przecinają potoki spływające ze 

Wzgórz Dalkowskich do nadodrzańskich mokradeł. W pasie nadrzecznym występują liczne cieki, oczka 

wodne, podmokłe łąki i zarośla. Cały ten obszar ma gęstą sieć cieków, przekształconą przez budowę 

licznych kanałów i rowów melioracyjnych. W części na zachód od Głogowa Odra płynie południowym 

skrajem Pradoliny Głogowskiej. Na wysokości wsi Wróblin Głogowski (poza obszarem opracowania) 

rzeka podąża łagodnymi zakolami w kierunku północno-zachodnim. W obszarze opracowania w dolinie 

Odry na znacznej długości ciągną się wały przeciwpowodziowe. Ze względu na wieloletnią działalność 

przemysłową związaną z wydobywaniem i przetwarzaniem rud miedzi stan czystości wód 

powierzchniowych jest niezadowalający, choć ulega ciągłej poprawie. Na sieci rzecznej powiatu 

głogowskiego prowadzony jest regionalny monitoring czystości wód ze szczególnym uwzględnieniem 

rzeki Odry. 

Wody podziemne 

W obszarze opracowania występują dwa użytkowe poziomy wód podziemnych związane z 

wodonośnymi utworami czwartorzędowymi, o średniej głębokości około 30 m p.p.t. Są to Główne 

Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP): nr 302 – Pradolina Barycz – Głogów i nr 306 – Wschowa. Są one 

ważnym zasobem wód podziemnych, który musi spełniać następujące kryteria ilościowe i jakościowe: 

wydajność podstawowa otworu studziennego > 70m3/h, wydajność ujęcia > 10 tys. m3/d, 

przewodność > 10 m2/h, klasa wód I. Ze względu na szczególne znaczenie gospodarcze a 

jednocześnie zagrożenie degradacją w granicach GZWP wyznaczono obszary wymagające najwyższej 

ochrony (ONO) oraz obszary wymagające wysokiej ochrony (OWO). Oba zbiorniki mają charakter 

porowo – dolinny i związane są bezpośrednio z wodami powierzchniowymi rzeki Odry. Warstwa 

wodonośna jest słabo izolowana od powierzchni terenu, a zatem słabo odporna na przenikanie 

zanieczyszczeń. 

8.3.4 Złoża surowców mineralnych i warunki górnicze eksploatacji rud 

miedzi. 

Podstawowym bogactwem naturalnym na obszarze opracowania są rudy miedzi. Złoża rud 

miedzi występują w spągowej części cechsztynu na głębokości od 600 do 2000 m pod powierzchnią 

terenu. Należą one do złóż typu pokładowego, charakteryzującego się zróżnicowaną miąższością, 

intensywnością okruszcowania oraz głębokością zalegania pod powierzchnią terenu. Rudy miedzi 

występują w skałach wapiennych, dolomitach, łupkach i piaskowcach. Kopaliną eksploatowaną 

zgodnie z wydanymi koncesjami jest ruda miedzi. Obszary górnicze dla eksploatacji rud miedzi zwykle 

pokrywają się z terenami górniczymi. Teren górniczy to rejon, gdzie można się spodziewać wpływu 

eksploatacji górniczej na powierzchnię w postaci ewentualnych osiadań i deformacji powierzchni 

terenu.  
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Największym przedsiębiorstwem eksploatującym i przetwarzającym rudy miedzi w rejonie 

głogowskim jest Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi – Polska Miedź S.A. Złoże miedzi w KGHM zalega 

na dużej głębokości, w Oddziale Zakładu Górniczego Polkowice – Sieroszowice, Gaworzyce i Głogów 

–Głęboki od 900 do 1300m , a jego grubość wynosi 1,5-3,5 m. Górotwór nad złożem rud miedzi 

zbudowany jest ze zwięzłych warstw cechsztynu i triasu, powyżej których zalegają warstwy 

trzeciorzędu o miąższości około 400m, który jest przykryty około 60m warstwą utworów 

czwartorzędowych zbudowanych z warstw glin i piasków. Eksploatacja górnicza złoża jest prowadzona 

systemem komorowo-filarowym z ugięciem stropu, co zmniejsza obniżenia powierzchni w stosunku 

do eksploatacji pokładów węgla kamiennego prowadzonego z zawałem stropu. Dla złoża w 

istniejących obszarach górniczych kopalnia posiada koncesję na eksploatację, jak i prognozę 

deformacji i wstrząsów do około 2063r. Obecnie eksploatacja prowadzona jest w obrębie złoża 

Sieroszowice (ZG Polkowice –Sieroszowice), dla której określono zakres prowadzonej i projektowanej 

eksploatacji górniczej na lata 2017-2022.  

Podziemna eksploatacja górnicza prowadzona na większej głębokości (H>>100m) generuje na 

powierzchni terenu górniczego generalnie trzy rodzaje wpływów: deformacje, wstrząsy górotworu oraz 

zmiany warunków wodnych.  

W celu szczegółowej oceny wpływu projektowanej eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu 

wykonano specjalistyczną ekspertyzę górniczo-budowlaną. Ekspertyza została wykonana w styczniu 

2019r. natomiast aneks do niej dotyczący dodatkowego wariantu w grudniu 2019r. i jest integralną 

częścią niniejszego opracowania. 

8.3.5 Wzmocnienie podłoża gruntowego  

Dla projektowanej inwestycji może być potrzebne wykonanie następujących wzmocnień podłoża 

lub zabezpieczeń skarp: 

• zabezpieczenie skarp nasypów za pomocą geosyntetyków, 

• zabezpieczenie skarp wykopów za pomocą gwoździ gruntowych lub innych metod, np. kolumn 

DSM, 

• powierzchniowe wzmocnienie podłoża (np. stabilizacja technologiczna, materace 

geosyntetyczne, dogęszczenia powierzchniowe), 

• wgłębne wzmocnienie podłoża (np. wymiana gruntów słabonośnych, pale żelbetowe, kolumny 

betonowe, kolumny DSM). 

Dla wstępnego określenia technologii wzmocnień na etapie STEŚ zostały przeprowadzone 

„wstępne” badania geologiczne (SGI). Badania te nie są wystarczające dla dokładnego określenia 

wzmocnienia podłoża i wymagają uzupełnienia na kolejnym etapie inwestycji. Przedstawione rodzaje 

wzmocnień mają charakter jedynie informacyjny i nie mogą być podstawą do projektowania. Podstawą 

do określenia faktycznych potrzeb i zakresów robót geotechnicznych będą: dokumentacja badań 

podłoża gruntowego i dokumentacja geologiczno-inżynierska wykonywane w późniejszym etapie 

inwestycji. Zgodnie z tymi opracowaniami Projektant wzmocnień dokona oceny warunków gruntowo-

wodnych, określi ostatecznie kategorię geotechniczną podłoża oraz przydatność gruntów, a następnie 

zaprojektuje konieczne wzmocnienia podłoża i zabezpieczenia skarp. 

 

Tereny szkód górniczych 

Na terenach szkód górniczych oraz na terenach, gdzie dopiero zostanie rozpoczęte wydobycie 

na mocy koncesji należy przewidzieć wzmocnienie wysokich nasypów wielowarstwowymi materacami 

kompensującymi osiadania wynikłe ze powstałych szkód górniczych. 
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Mamy do czynienia  z dwoma strefami, Strefą nr 1 oraz  strefą charakteryzującymi się 

osiadaniami w przedziale od 0,4 m do 2,0 m.  

 

Inwestycja będzie częściowo zlokalizowana na obszarach występowania szkód górniczych 

związanych z prowadzoną oraz planowaną eksploatacją górniczą, co wiąże się z występowaniem 

niekorzystnych zjawisk geologicznych. Z uwagi na powyższe na odcinkach tych należy założyć 

występowanie skomplikowanych warunków gruntowych. Na pozostałych obszarach zaleca się 

założenie występowania warunków złożonych. 

Z uwagi na występowanie w obszarze inwestycji terenów i obszarów górniczych, należy 

przeanalizować zagrożenia wynikające z wpływu deformacji na geometrię trasy w profilu podłużnym i 

przekrojach poprzecznych, zwłaszcza odcinki łuków poziomych. W zakresie zapewnienia nośności 

projektowanym konstrukcjom należy przewidzieć odpowiednie wzmocnienia podłoża w rejonie 

przebiegu trasy przez tereny górnicze, a także przewidzieć monitoring geotechniczny w czasie budowy 

i użytkowania obwodnicy.  

W przypadku występowania pod projektowanymi nasypami drogowymi i obiektami inżynierskimi 

gruntów słabonośnych, nieprzydatnych do celów budowlanych, należy przewidzieć ich odpowiednie 

wzmocnienie, uwzględniając przy ich projektowaniu możliwy wpływ eksploatacji górniczej. Z uwagi na 

projektowanie trasy zarówno w bardzo wysokich nasypach, jak i głębokich wykopach, należy 

przewidzieć odpowiednie zabezpieczenie stateczności skarp.  

Z uwagi na prognozowane zmiany stosunków wodnych, które mogą wynikać z prowadzonej 

eksploatacji górniczej, należy w sposób szczególny przeanalizować sposób zabezpieczenia konstrukcji 

przed negatywnym oddziaływaniem wód gruntowych i opadowych. 

Dane otrzymane od KGHM odnoszące się do informacji o istniejących i projektowanych granicach 

terenów górniczych oraz o wpływach eksploatacji górniczej należy uaktualniać, a rozwiązania 

projektowe związane z geotechniką należy uzgodnić z O/ZG Polkowice-Sieroszowice (dział Szkód 

Górniczych). 

 

8.4 Warunki techniczne dla infrastruktury technicznej nie związanej z 

drogą. 

Branża sanitarna 

• Zarząd Zlewni we Wrocławiu, 

• Zarząd Zlewni w Zielonej Górze, 

• Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, 

• GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu. 

• Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, 

• EWE Energia Sp. z o.o. Krosno Odrzańskie, 

• KGHM Polska Miedź SA Oddział Huta Miedzi „Głogów”, 

• Urząd Gminy Radwanice, 

• Gminna Spółka Komunalna Radwanice Sp. z o.o., 

• Urząd Gminy Żukowice, 

• Urząd Gminy Głogów, 

• Urząd Miejski w Głogowie 
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• Energetyka Sp. z o.o., Lubin, 

• Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A., 

• PWiK w Głogowie Sp. z o.o. 

Branża elektryczna 

• Polskie Sieci Elektroenergetyczne w Poznaniu 

• Tauron Dystrybucja S.A. o/Legnica 

Branża teletechniczna 

• Orange Polska S. A. 

• T-Mobile Polska S.A. 

• Netia S.A. 

• Polkomtel infrastruktura Sp. z o.o. 

• Exatel S.A. 

• Hawe Telekom Sp. z o.o. 

• Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 

• Regionalne Centrum Informatyki Wrocław 

8.5 Inne warunki. 

Warunki przeciwpożarowe 

Zgodnie z Rozporządzeniem MTiGM w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie przyjęto wstępną lokalizację przejazdów awaryjnych, 

które pokazano także w części rysunkowej Tomu F. 

W miejscach, w których zostały zlokalizowane przejazdy awaryjne, przewidziano drogowe 

bariery ochronne rozbieralne. 

 
Lokalizacja przejazdów awaryjnych i barier rozbieralnych  

L.P. Lokalizacja 
Długość 

[m] 
1 2+400 80 

2 6+100 80 

3 9+300 80 

4 12+500 80 

5 16+000 80 

 

• W celu umożliwienia ewakuacji w przypadku wystąpienia niepożądanego zdarzenia zostaną 

przewidziane w następnych etapach bramy i furtki w ogrodzeniu, ekranach wraz ze schodami 

skarpowymi. 

• Wzdłuż obwodnicy nie przewiduje się umieszczenia kolumn alarmowych. 

• Parametry obiektów mostowych, pod którymi mogłyby przemieszczać się pojazdy służb krajowego 

systemu ratowniczo-gaśniczego zostały przedstawione w rozdziale 6.0.  

• W obrębie zaprojektowanych wariantowych przebiegów obwodnicy Głogowa występują istniejące 

sieci wodociągowe, mogące potencjalnie stanowić źródło wody do celów PPOŻ. Na obecnym 

etapie nie jest możliwe określenie docelowej wydajności istniejących sieci wodociągowych. 
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Alternatywnym źródłem wody do celów PPOŻ będą mogły zostać wybrane zbiorniki retencyjne 

wód deszczowych wyposażone w punkty czerpania wody. 

• Docelowe rozpoznanie dotyczące lokalizacji i wydajności hydrantów oraz dodatkowych zbiorników 

mogących być źródłem wody na cele PPOŻ będzie można przeprowadzić na etapie wykonywania 

projektu budowlanego. 

Dokumentem towarzyszącym Koncepcji Programowej jest Program Działań Ratowniczych, w którym 

uszczegółowiono dane dotyczące uwarunkowań przeciwpożarowych oraz działań ratowniczych dla 

planowanej Obwodnicy Głogowa.  

9.0 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU. 

9.1 Trasa drogowa. 

Przebieg projektowanej Obwodnicy Głogowa 

Opracowaniu podlegają 4 warianty inwestycyjne. 2 położone na północ i 2 zlokalizowane na 

południe od miasta Głogowa. 

Początek trasy             km  0+000.00 odp. km 109+090 istn. DK12 

Koniec trasy km 18+481.18 odp. km 127+580 istn. DK12 

Długość Obwodnicy Głogowa 18.481 km 

 

Obwodnica Głogowa  rozpoczyna się w gminie Radwanice (powiat Polkowicki) gdzie na 

istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z 

drogą krajowa nr 12) zaprojektowano rondo turbinowe na skrzyżowaniu Obwodnicy Głogowa, 

istniejących łącznic oraz istniejącego przebiegu DK12 

Na początkowym odcinku od km 0+000 do km 1+095 Obwodnica przebiega w kierunku 

północnym po terenach gminy Radwanice omijając od zachodniej strony miejscowości Drożów. 

Następnie nadal przebiega w kierunku północnym po gruntach rolniczych gminy Żukowice (powiat 

Głogowski), przebiega równolegle do istniejącej drogi krajowej nr 12 w oddaleniu od 40 m do 150 m, 

omija miejscowość Dankowice w odległości od 90 - 200 m, przecina istniejącą jednotorową linie 

kolejową nr 14 Łódź Kaliska – Zgierz i w km 3+443 krzyżuje się z istniejącą drogą krajową nr 12 i byłą 

drogą wojewódzką nr 298. Tutaj łukiem o promieniu R=1400 m trasa obwodnicy skręca lekko w 

kierunku północno-wschodnim, a od km 3+600 do km 5+000 przebiega równolegle do linii wysokiego 

napięcia (w odległości 40 m - 75 m od LWN). Po prawej stronie obwodnicy w odległości ok. 500 – 800 

m znajduje się miejscowość Nielubia. W km 5+317 obwodnica ponownie przecina istniejącą 

jednotorową linię kolejową nr 14 Łódź Kaliska – Zgierz i promieniem R=2200 skręca jeszcze bardziej w 

kierunku północno-wschodnim. Dalej przebiega po terenach rolniczych gminy Żukowice, przecina kilka 

linii wysokiego napięcia i od km 7+700 ponownie skręca w kierunku północnym, omija po lewej stronie 

miejscowość Słone (w odległości ok. 230 m), a następnie w km 8+516 krzyżuje się z istniejącą drogą 

wojewódzką nr 292 Nowa Sól – Głogów która prowadzi duży ruch samochodowy w kierunku z i do Huty 

Miedzi Głogów. 

Od drogi wojewódzkiej nr 292 do rzeki Odry (w km 10+072) trasa obwodnicy przebiega przez 

tereny leżące w granicach administracyjnych miasta Głogów które są przewidziane w planach pod 

składowiska odpadów i Miejską Strefę Inwestycyjną. Teren ten jest zdegradowany przez działalność 

produkcyjną Huty Miedzi Głogów. W km 9+095 obwodnica przecina istniejącą linię kolejową dwutorowa 
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zelektryfikowaną nr 273 Wrocław – Szczecin, a w km 9+674 po raz trzeci jednotorową linie kolejową 

nr 14 Łódź kaliska – Żagań. W km 9+970 – 10+170 obwodnica przecina rzekę Odrę, a dalej od km 

10+170 do km 10+530 (wał przeciwpowodziowy P-1) użytek ekologiczny Łęgi Głogowskie. 

Rzekę Odrę i teren w kierunku północnym od rzeki do wału przeciwpowodziowego P-1 obwodnica 

pokonuje mostem długości ok. 710 m. 

Dalej od km 10+600 trasa obwodnicy skręca łukiem o promieniu R=1000 m w kierunku 

wschodnim i przecina rolnicze tereny gminy Głogów. W km 11+460 zbliża się do drogi wojewódzkiej nr 

321 Przyborów – Grodziec Mały, w km 11+373 przecina pod ostrym kątem linię wysokiego napięcia, a 

następnie przebiega na południe od miejscowości Grodziec Mały w oddaleniu od 330 – 430 m. 

W km 13+800 – 14+030 obwodnica zbliża się do zabudowy mieszkaniowej miejscowości Grodziec 

Mały na odległość od 60 – 430 m. Na odcinku od km 13+600 do km 15+600 przebieg obwodnicy  

pokrywa się z przebiegiem istniejącej linii wysokiego napięcia. 

W km 14+336 trasa obwodnicy krzyżuje się po raz czwarty z istniejącą linią kolejową dwutorową 

niezelektryfikowaną nr 14 Łódź Kaliska – Żagań, a następnie w 14+391 z istniejącą drogą wojewódzka 

nr 319 Stare Strącze – Głogów (droga obciążona dużym ruchem w weekendy). 

Od km 14+350 do km 17+580 obwodnica przebiega na północ od miejscowości Serby (w 

odległości ok. 80 – 260 m od istniejącej zabudowy mieszkalnej) po terenach leżących w strefie ochrony 

pośredniej ujęcia wody „Serby”. W km 14+400 – 16+525 trasa obwodnicy przebiega po terenach 

rolniczych a dalej po terenach leśnych tzw. Lasu Serbskiego. Największe zbliżenie trasy obwodnicy do 

istniejącej zabudowy mieszkalnej m. Serby występuje w km 14+925 (75 m od zabudowy) oraz w km 

16+070 – 16+970 (130 -170 m od zabudowy). W km 17+100 – 17+450 obwodnica przecina teren po 

byłej strzelnicy wojskowej podlegającej ochronie konserwatorskiej zostawiając istniejące kulochwyty po 

lewej stronie a budynek byłej strzelnicy po prawej stronie. 

W ciągu obwodnicy Głogowa, w miejscowości Stare Serby, zaprojektowano w km 17+593 

pięciowlotowe rondo turbinowe łączące projektowaną obwodnicę z istniejącym przebiegiem DK nr 12 

oraz z drogą powiatową  DP1006D. 

Obwodnica Głogowa kończy się w km 18+481.18 trasy głównej i włącza się w istniejącą drogę 

krajową nr 12 w km 127+580.  

Dostępność 

Przewidziano skomunikowanie lokalnego ruchu drogowego z obwodnicą Głogowa przy pomocy 4 

węzłów oraz jednego ronda. Lokalizację i typy węzłów dla poszczególnych wariantów oraz częstotliwość 

połączeń z innymi drogami przedstawiono poniżej. 

L.P. Pikietaż 
Nazwa  

węzła 

Nazwa 

obiektu 

Odległość 
między 

węzłami 
[m] 

Nazwa drogi/ulica 

kategoria drogi poprzecznej 

Typ 

węzła 

 0+000.00 
„Głogów 
Zachód” 

  Istn. węzeł DK12 kl. G - S3 - 

1 3+443.27 „Nielubia WD-3.4 3443 Istn.DK12 - kl. G – Łęknica - Dorohusk WB 

2 8+483.14 "Słone" WD-8.4 5040 DW292 - kl. G – Nowa Sól - Ścinawa WB 

3 11+461.54 
"Głogów 

Lotnisko" 
WD-11.4 2978 

DW321 - kl. G – Przyborów – Grodziec 

Mały 
WB 

4 14+420.72 "Serby" WO-14.4 2959 DW319 - kl. G – Stare Strącze- Głogów WB 

5 17+593,44 - - - 
Istniejąca DK12, droga powiatowa 

DP1006D 
rondo 
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Węzeł „Nielubia” 

Węzeł typu WB – półkoniczyna, stanowi skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z byłą drogą 

wojewódzką nr 298 w kierunku Kłobuczyna i byłą drogą krajową nr 12 w kierunku Głogowa, które 

poprowadzono wiaduktem WD-3.4 (km 3+443.27) nad obwodnicą. Węzeł jest położony na terenach 

użytkowanych rolniczo z dala od zabudowy. Łącznice węzła połączono z byłą drogą wojewódzką i byłą 

drogą krajową za pomocą rond o średnicy zewnętrznej Dz=60 m.Kształt i lokalizacja węzła została 

zdeterminowana przez mniejsze zajęcie terenów rolniczych o wysokiej bonitacji (kl. II) oraz mniejszy 

zakres przebudowy linii wysokiego napięcia przebiegającej po lewej stronie obwodnicy. 

Przepustowość na projektowanych wlotach rond węzłowych wynosiła PSR I co oznacza bardzo 

dobre warunki ruchowe.. 

Węzeł „Słone” 

Węzeł typu WB – półkoniczyna, stanowi skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą 

wojewódzką nr 292 Nowa Sól - Ścinawa, która została poprowadzona wiaduktem WD-8.4 (km 

8+483.14) nad obwodnicą. Łącznice węzła połączono z drogą wojewódzką za pomocą rond o średnicy 

zewnętrznej Dz=60 m. Kształt i lokalizacja węzły została zdeterminowane przez zminimalizowanie 

zakresu kolizji i przebudowy z dwoma nitkami gazociągu wysokiego ciśnienia.  Węzeł „Słone” jest 

zlokalizowany na terenach rolniczych z dala od zabudowy, ale częściowo na terenach przeznaczonych 

na Miejską Strefę Inwestycyjną. 

Przepustowość na projektowanych wlotach rond węzłowych wynosiła PSR I oraz na najbardziej 

obciążonych wlotach PSR II co oznacza bardzo dobre warunki oraz dobre warunki ruchowe. 

Węzeł „Głogów Lotnisko” 

Węzeł typu WB – półkoniczyna, stanowi skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą 

wojewódzką nr 321 Przyborów – Grodziec Mały, która została poprowadzona wiaduktem WD-11.4 (km 

11+461.54) nad obwodnicą. Łącznice węzła połączono z drogą wojewódzką za pomocą rond o średnicy 

zewnętrznej Dz=60 m. Węzeł zlokalizowano na terenach użytkowanych rolniczo w pobliżu wysiedlonej 

miejscowości Rapocin.  

Przepustowość na projektowanych wlotach rond węzłowych wynosiła PSR I co oznacza bardzo 

dobre warunki ruchowe. 

.Węzeł „Serby” 

Węzeł typu WB – półkoniczyna, stanowi skrzyżowanie dwupoziomowe obwodnicy z drogą 

wojewódzką nr 319 Stare Strącze – Głogów, która została poprowadzona dołem pod obwodnicą i 

wiaduktem WO-14.4 (km 14+420.72). Łącznice węzła połączono z drogą wojewódzką za pomocą rond 

o średnicy zewnętrznej Dz=60 m. Węzeł zaplanowano na terenach użytkowanych rolniczo w oddaleniu 

od zabudowy. Kształt i lokalizacja węzła została zdeterminowana przez zminimalizowanie przebudowy 

istniejącej dwutorowej linii kolejowej nr 14 Łódź Kaliska – Żagań przebiegającej po zachodniej stronie 

drogi wojewódzkiej. Drogę wojewódzką nr 319 i linię kolejową nr 14 Łódź Kaliska – Żagań 

poprowadzono osobno pod dwoma wiaduktami WO-14.3 i WO-14.4. 

Przepustowość na projektowanych wlotach rond węzłowych wynosiła PSR I co oznacza bardzo 

dobre warunki ruchowe. 
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Rondo w Starych Serbach  

W km 17+593 TG, w miejscowości Stare Serby, zaprojektowano pięciowlotowe rondo turbinowe 

łączące obwodnicę Głogowa w ciągu DK12 z istniejącą drogą krajową nr 12 oraz drogą powiatową 

DP1006D.  

Poziom swobody ruchu na tak budowanym rondzie w roku 2046 wynosi PSR I co oznacza bardzo 

dobre warunki ruchowe.  

Istniejący węzeł „Głogów Zachód” 

Istniejący węzeł „Głogów Zachód” zlokalizowany jest na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z 

droga krajowa nr 12 i jego północne rondo stanowi początek projektowanej obwodnicy Głogowa. 

Początkowy kilometr stanowi (km 0+000,00)  km istn. drogi krajowej 109+090. 

W związku z tym, że zgodnie z prognozą ruchu dla obwodnicy, ruch na rondzie węzłowym 

znacząco wzrósł toteż zaprojektowano je jako rondo turbinowe. Było to wynikiem analizy 

przepustowości.  

Poziom swobody ruchu na tak przebudowanym rondzie w roku 2046 wynosi PSR I co oznacza 

bardzo dobre warunki. 

 

9.1.1 Opis przebiegu trasy w odniesieniu do istniejącego i planowanego w 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego. 

W opracowaniu Studium Korytarzowe wraz z analizą wielokryterialną nowego przebiegu drogi 

krajowej nr 12 w rejonie miasta Głogowa wykonanego w roku 2009 przewidziano 5 wariantów 

przebiegu obwodnicy, które zostały ujęte w dokumentach planistycznych. 

W dokumentach planistycznych gminy Radwanice (powiat polkowicki) na odcinku 0+000 - 1+095 

nie ujęto przebiegu obwodnicy, ponieważ zgodnie ze Studium Korytarzowym obwodnica dla wszystkich 

wariantów ze STEŚ zaczyna się w pobliżu miejscowości Dankowice w gminie Żukowice w powiecie 

głogowskim. 
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Przebieg Obwodnicy Głogowa (wraz z wariantami ze  w odniesieniu do Studium poszczególnych gmin. 

 
Obwodnica Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 rozpoczyna się w km 0+000.00 (odp. km 

109+090 istn. DK12) w gminie Radwanice (powiat Polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła 

Głogów Zachód (węzeł na skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12). W dokumentach 

planistycznych gminy Radwanice nie ujęto przebiegu obwodnicy. 

W km 1+095 obwodnica wkracza na tereny gminy Żukowice. Zgodnie ze Studium korytarzowym 

z 2009 r obwodnica  miała początek na drodze krajowej nr 12 w pobliżu miejscowości Dankowice około 

km 1+900 (wg opracowania STEŚ). Od tego miejsca w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Żukowice wniesiono przebieg obwodnicy.  

Projektowany obwodnica zgodnie ze Studium gminy Żukowice, biegnie do granicy z gminą Głogów 

omijając miejscowość Nielubia od strony zachodniej.  

W km 8+625 obwodnica przekracza granicę miasta Głogowa. Ze względu na korektę łuków 

poziomych (Rmin=1000m zmiana zalecona przez GDDKiA) zmieniono przebieg obwodnicy, który został 

przesunięty w kierunku wschodnim na etapie STEŚ.  

W km 10+072 obwodnica przekracza granicę gminy Głogów. W dokumentach planistycznych 

gminy Głogów także został zawarty przebieg obwodnicy. Zmiany w geometrii (zwiększenie promieni 

łuków poziomych do Rmin=1000m) obwodnicy spowodowały zmianę lokalizacji mostu na rzece Odrze i 

w konsekwencji korekty w przebiegu obwodnicy na odcinku do węzła „Głogów Lotnisko.” Od węzła 

„Głogów – Lotnisko” do węzła „Serby” przebieg obwodnicy jest równoległy do zawartego w Studium, 

lecz przesunięty o około 50m w kierunku północnym. Na końcowym odcinku od km 11+461,54 przebieg 

obwodnicy jest zbliżony do przebiegu w Studium gminy Głogów. 

Obwodnica Głogowa kończy się w km 18+481.81 (odp. km 127+580 istn. DK12) na północ od 
istniejącej drogi krajowej nr 12. 
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9.1.2 Opis przebiegu trasy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na 

podstawie przepisów o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków. 

 

Obwodnica Głogowa rozpoczyna się w km 0+000.00 (odp. km 109+090 istn. DK12) w gminie 

Radwanice (powiat Polkowicki) na istniejącym północnym rondzie węzła Głogów Zachód (węzeł na 

skrzyżowaniu drogi ekspresowej S3 z drogą krajową nr 12). 

Na początkowym odcinku od km 0+000 do km 1+095 obwodnica Głogowa przebiega w kierunku 

północnym po terenach gminy Radwanice omijając od zachodniej strony miejscowości Drożów. W od 

km 0+890 – 0+955 koliduje z ujętym w gminnej ewidencji zabytków zespołem zabudowań Zakładu 

Rolnego Wierzchowice. Obiekty obora I, obora II z XIXw, są planowane do rozbiórki. Następnie 

obwodnica nadal biegnie w kierunku północnym po gruntach rolniczych gminy Żukowice (powiat 

Głogowski), omija po stronie zachodniej większość historycznego układu ruralistycznego miejscowości 

Dankowice (wpisanego do gminnej ewidencji zabytków), koliduje jedynie na jego obrzeżach, na 

odcinkach od km 2+030 do km 2+060 i od km 2+320 do km 2+820. W obrębie tego terenu znajduje 

się cmentarz z ok. 1890 r., obok którego obwodnica przebiega w odległości ok. 45 m. Dalej trasa 

obwodnicy skręca lekko w kierunku północno-wschodnim. W km 3+443.27 zlokalizowano węzeł 

„Nielubia” i do km 7+000 obwodnica mija luźno rozrzucone stanowiska archeologiczne po obu stronach 

drogi, kolidując w km 6+040 i 6+540 z dwoma z nich. Na odcinku od km 7+000 do km 7+870 

obwodnica przebiega po stronie wschodniej i mija w odległości 290 m historyczny układ ruralistyczny 

miejscowości Kamiona, a po stronie zachodniej w odległości około 215m historyczny układ ruralistyczny 

miejscowości Słone. Obydwa ujęte w gminnej ewidencji zabytków. W km 7+270 droga gminna 

prowadząca do miejscowości Kamiona (podlegająca przebudowie) koliduje z jednym stanowiskiem 

archeologicznym.  Do km 8+400 obwodnica mija w oddaleniu po stronie prawej i lewej kilka stanowisk 

archeologicznych z dwoma koliduje na odcinku od km 7+325 do km 7+410 oraz w km7+600. W km 

8+483.14 przewidziano budowę węzła „Słone” w obrębie, którego występuje klika stanowisk 

archeologicznych. Od drogi wojewódzkiej nr 292 do rzeki Odry (w km 10+072) trasa obwodnicy  

przebiega przez tereny leżące w granicach administracyjnych miasta Głogów i mija po obu stronach 

kilkanaście stanowisk archeologicznych oraz koliduje w km 9+180 z osadą neolityczną, w km 9+440 z 

osadą z epoki kamienia i na odcinku od km 9+700 do km 9+855 z cmentarzyskiem ciałopalnym z 

kultury halsztackiej i łużyckiej. W km 9+970 trasa obwodnicy koliduje ze schronem biernym nr 444 z 

1935r (wysadzony) ujętym w gminnej ewidencji zabytków. Na odcinku od km 9+970 – 10+170 

obwodnica przecina rzekę Odrę, a dalej od km 10+185 do km 10+515 (na długości ok. 330 m użytek 

ekologiczny Łęgi Głogowskie oraz korytarz ekologiczny o randze krajowej - Dolina Odry Środkowej 

(KPdC-19E). Rzekę Odrę i teren w kierunku północnym od rzeki do wału przeciwpowodziowego P-1 

obwodnica Głogowa pokonuje mostem długości ok. 710 m. Dalej od km 10+600 trasa obwodnicy skręca 

łukiem w kierunku wschodnim i przecina rolnicze tereny gminy Głogów. W km 11+461.54 zaplanowano 

budowę węzła „Głogów Lotnisko”. Na terenie węzła zlokalizowane są dwa stanowiska archeologiczne, 

które kolidują z obwodnicą Głogowa. Od węzła „Głogów Lotnisko” do węzła „Serby” w km 14+420,72 

obwodnica przebiega w pobliżu porozrzucanych po całym terenie i po obu stronach, kilkunastu 

stanowisk archeologicznych. Koliduje z pięcioma z nich a mianowicie od km 12+250 do km 12+325, 

12+930, 13+450, 13+235, od km 13+740 do km 13+830. Ponadto na odcinku 13+760 do km 14+180 

obwodnica koliduje z historycznym, wpisanym do gminnej ewidencji zabytków, układem ruralistycznym 

miejscowości Grodziec Mały z 1259 r. Następnie w km 15+090 mija po stronie południowej w odległości 

150 m zabytkowy cmentarz komunalny należący do miejscowości Serby. Obiekt jest ujęty w gminnej 

ewidencji zabytków oraz w wojewódzkim rejestrze zabytków pod nr A/2395/754/L. Na odcinku od km 

14+400 do km 16+525 trasa obwodnicy przebiega po terenach rolniczych a dalej do końca po terenach 

leśnych tzw. Lasu Serbskiego. W pobliżu Serbskiej Strugi obwodnica w km 16+000 i 16+475 koliduje z 
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dwoma stanowiskami archeologicznymi i w km 16+260 przebiega w odległości około 190m obok 

historycznego układu ruralistycznego miejscowości Serby z 1309 r, który jest ujęty w gminnej ewidencji 

zabytków. Na odcinku pomiędzy km 17+100 – 17+450 trasa obwodnicy przecina teren po byłej 

strzelnicy wojskowej, która jest planowana do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków. W odległości 

65 m po lewej stronie pozostawia istniejące kulochwyty a budynek byłej strzelnicy w odległości ok. 10 

m po prawej stronie. Na końcowym odcinku obwodnica mija w km 18+027w odległości 24 m po stronie 

południowej historyczny układ ruralistyczny miejscowości Stare Serby z 1309 r,  Obwodnica Głogowa 

kończy się w km 18+481.18 (odp. km 127+580 DK12) wpinając się w istniejącą drogę krajową nr 12 

9.1.3 Ukształtowanie terenu i zieleni. 

W obrębie projektowanego pasa drogowego przewiduje się wycięcie drzew i krzewów 

kolidujących  

z inwestycją. Ze względu na to konieczne jest odpowiednie wkomponowanie przebiegu trasy w 

istniejący teren oraz krajobrazowe uatrakcyjnienie jej pobrzeża. Można to uzyskać przede wszystkim 

dzięki odpowiednio zaprojektowanym pasom zieleni, które dodatkowo pełnić mogą wiele dodatkowych 

funkcji. 

Projektowana trasa podkreślana jest pasami zieleni izolacyjno-osłonowej w formie rzędowych 

nasadzeń drzew i krzewów o szerokości około 10 m.  

Pasy zieleni krajobrazowej, uatrakcyjniającej tereny wzdłuż drogi są najbardziej naturalnym 

czynnikiem łagodzącym wpływ drogi na istniejące wglądy krajobrazowe. Powinny one mieć szerokość 

ok. 10 m i składać się przede wszystkim z gatunków rodzimych i dostosowanych do panujących na 

analizowanym obszarze warunków siedliskowych. Dodatkowo pasy zieleni mają wartości ochronne i 

środowiskotwórcze wynikające  

z oddziaływania zadrzewień na elementy środowiska przyrodniczego (klimat, gleba, woda).  

Podsumowując poniżej opisano funkcje, jakie pełnić będą pasy zieleni zaprojektowane wzdłuż 

przebiegu obwodnicy: 

krajobrazowa – uatrakcyjniająca tereny przyległe do drogi. W przypadku zadrzewień 

występujących  

na terenach komunikacyjnych – oddzielają one drogę od terenów środowiska przyrodniczego i 

zwiększają różnorodność gatunkową; 

osłonowa – rola bariery biotechnicznej szczególnie w odniesieniu do ograniczenia 

rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, zwiększenia współczynnika pochłaniania dźwięku w 

środowisku, a także dla ochrony terenów wzdłuż drogi użytkowanych głównie rolniczo i 

reprezentowanych przez gleby o wysokich kompleksach przydatności rolniczej;  

funkcja przeciwwietrzna – ograniczenie prędkości wiatru w skali wielkoobszarowej. 

Najskuteczniejsze są zadrzewienia usytuowane prostopadle do kierunku wiatru, ażurowe (tak aby wiatr 

był pochłaniany, a nie odbijany) pozbawione luk, pasowe nie szersze niż 10 m, bez krzewów lub z 

krzewami o wysokości nie większej niż 1,5 m; 

funkcja klimatyczna – wyróżniająca się przede wszystkim wpływem zadrzewień na 

zmniejszenie prędkości wiatru, co w konsekwencji powoduje zmniejszenie intensywności parowania 

glebowego, lokalne łagodzenie ekstremalnych warunków klimatycznych, korzystną zmianę rozkładu 

opadów oraz temperatur powietrza i gleby; 

funkcja wodochronna – polega na tym, że wielkie ilości wody wiosennej roztopowej pozostają  

w glebie, a nie odpływają rowami i rzekami. Zmniejsza to zagrożenie suszą wczesnym latem. Ta funkcja 

wyraża się bardzo pozytywnym wpływem na bilans wodny gruntów uprawnych. 
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Pasów zieleni nie zaleca się na odcinkach przebiegu drogi głównej w wykopach/nasypach 

głębszych/wyższych niż 3 m. W takich przypadkach zieleń nie spełniałaby swoich podstawowych funkcji  

i byłaby nieefektywna.  

Obsadzenie roślinnością projektowanych węzłów również może zmniejszyć negatywne 

oddziaływanie tych obiektów na krajobraz.  Przestrzenie pomiędzy łącznicami, zjazdami, a jezdnią 

główną doskonale nadają się do wykonania nasadzeń. Przy nasadzeniach drzew w pobliżu węzłów i 

skrzyżowań należy dbać o dobrą widoczność oraz o niepogarszanie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

Funkcje roślinności w przypadku przejść dla zwierząt 

• harmonizacja przejść z przestrzenią krajobrazową, 

• zapewnienie dogodnych miejsc ukrycia i żerowania (istotne warunki dla wykorzystania przejść 

przez małe ssaki, ptaki, bezkręgowce), 

• naprowadzenie i wabienie zwierząt do powierzchni przejścia, 

• ekranowanie emisji odstraszających zwierzęta – zmniejszenie przez roślinność poziomu emisji 

fizyko-chemicznych pochodzących z ruchu pojazdów powoduje zmniejszenie bariery 

behawioralnej i tym samym zwiększa intensywność wykorzystania przejść, 

• działanie osłonowe – osłanianie widocznych na powierzchni terenu elementów konstrukcji przejść  

i infrastruktury towarzyszącej, przez co zmniejsza się bariera behawioralna powodująca 

odstraszanie zwierząt od przejścia. 
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9.2 Projektowane obiekty i urządzenia budowlane. 

9.2.1 Obiekty drogowe. 

9.2.1.1 Parametry projektowanej obwodnicy Głogowa  

• Klasa drogi         – GP 

• Prędkość projektowa       – 80 km/h 

• Prędkość miarodajna        – 100km/h 

• Nośność        – 115 kN/oś 

• Kategoria         – KR6 

• Przekrój dwujezdniowy       – 2x2 pasy 

ruchu 

• Szerokość pasa ruchu        – 3.50 m 

• Szerokość pasa dzielącego      – min 5.00 m  

(wraz z opaskami bitum. szer. 0.5m) 

• Szerokość poboczy gruntowych     – min 1.50 m 

• Skrajnia pionowa nad drogą klasy GP    – min. 5.00 m  

(+0,1 m dla terenów górniczych) 

• Dostępność tylko w węzłach, 

• Minimalny promień łuku poziomego     - 1000 m 

• Minimalny promień łuku pionowego wklęsłego   - 5000 m 

• Minimalny promień łuku pionowego wypukłego   - 12000 m 

 
Parametry odcinka przejściowego (końcowego) włączenia w istniejący przebieg  drogi 
krajowej  nr 12 w miejscowości Stare Serby zgodny z parametrami istniejącej drogi 
krajowej nr 12 

9.2.1.2 Parametry projektowanych łącznic węzłów 

Na Obwodnicy Głogowa w ciągu DK12 zaprojektowano cztery węzły łączące ją z 
istniejącym układem drogowym tj. węzeł Nielubia, węzeł Słone, węzeł Lotnisko oraz węzeł 
Serby. 

Dodatkowo na początku opracowania obwodnica włącza się w istniejący węzeł Głogów 
Zachód, gdzie zakłada się przebudowę ronda wraz z poszerzeniem włączających się łącznic 
oraz istniejącej DK12 od strony Żagania.  

Pasy włączania i wyłączania wszystkich węzłów  

Szerokość       3.50 m (parametry zgodne z nowymi przepisami)  
Długość klina    75.00 m  
 
Długość pasów włączania i wyłączania została dostosowana do projektowanych spadków 

podłużnych na obwodnicy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i gospodarki 
Morskiej z dnia 2-03-1999 z późn zm. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Dodatkowo w przypadku pasów włączania występujących po wewnętrznych stronach 
łuków poziomych uwzględniono widoczność przy włączaniu co spowodowało konieczność 
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wydłużenia tych pasów do odcinków prostoliniowych. Jednocześnie zapewniono odpowiednio 
duże odcinki widoczności przy włączaniu. Dla pasów wyłączania zapewniono odpowiednie 
widoczności wysp wraz z klinami przy dojeździe do końca pasa wyłączania na początku 
kształtującej się łącznicy wyjazdowej z drogi krajowej nr 12. 

Węzeł Głogów Zachód – łącznice L1, L2 – poszerzenie korpusu 

Typ łącznicy    P1  (poszerzenie do dwóch pasów ruchu na wlocie 
ronda) 

Prędkość projektowa   40 km/h  
Szerokość jezdni   6.00 m  
Szerokość poboczy   min. 1.00 m 
Szerokość korony   min 8.00 m 
Obciążenie    115 kN/oś 

Węzeł  Nielubia – łącznice L1, L2, L3, L4  

Typ łącznicy    P1  
Prędkość projektowa   40 km/h  
Szerokość jezdni   6.00 m  
Szerokość poboczy   min. 1.00 m 
Szerokość korony   min 8.00 m 
Obciążenie    115 kN/oś 

Węzeł  Słone – łącznice L1, L2, L3, L4  

Typ łącznicy    P1 (poszerzenie do dwóch pasów ruchu na wlocie 
ronda) 

Prędkość projektowa   40 km/h  
Szerokość jezdni   6.00 m  
Szerokość poboczy   min. 1.00 m 
Szerokość korony   min 8.00 m 
Obciążenie    115 kN/oś 

Węzeł  Głogów Lotnisko – łącznice L1, L2, L3, L4  

Typ łącznicy    P1  
Prędkość projektowa   40 km/h  
Szerokość jezdni   6.00 m  
Szerokość poboczy   min. 1.00 m 
Szerokość korony   min 8.00 m 
Obciążenie    115 kN/oś 
 

Węzeł  Serby – łącznice L1, L2, L3, L4  

Typ łącznicy    P1  
Prędkość projektowa   40 km/h  
Szerokość jezdni   6.00 m  
Szerokość poboczy   min. 1.00 m 
Szerokość korony   min 8.00 m 
Obciążenie    115 kN/oś 
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9.2.1.3 Parametry przebudowywanych i budowanych dróg wojewódzkich  

Obwodnica Głogowa przejmie funkcję drogi krajowej Nr 12, natomiast odcinek istniejącej 
drogi nr 12 z mocy prawa zmieni dotychczasową kategorię drogi. 

Założono, że istniejące odcinki drogi krajowej Nr 12 na przedłużeniach funkcjonalnych 
dróg wojewódzkich  są drogami kategorii wojewódzkiej i klasy G. Odcinkom istniejącej drogi 
krajowej, które w układzie drogowym z uwagi na hierarchiczność układu będą  co najwyżej 
kategorii  powiatowej przyporządkowano parametry klasy Z.  

Parametry dróg wojewódzkich:  

DW321 (węzeł  Głogów Lotnisko) 

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• szerokość korony   - min. 10.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu   -KR3 

 

DW319 (węzeł Serby) 

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• szerokość korony   - min. 10.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu    -KR5 

 

DW292 (węzeł Słone)  

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• ciąg pieszo-rowerowy   - 3.00 m,  

• boczny pas dzielący   - 1.50 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu   - KR5 

 
 
 



Koncepcja Programowa „Budowa Obwodnicy Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12”. 

TOM I – CZĘŚĆ OGÓLNA  -  część opisowa 

 

 

Transprojekt Gdański sp. z o.o.   77 

DW02 (DW298 i była DK12) (węzeł  Nielubia) 

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• ciąg pieszo-rowerowy   - 3.00 m,  

• boczny pas dzielący   - 1.50 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu   -KR3 

DW03 (była DK12) (węzeł  Głogów Lotnisko) 

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• ciąg pieszo-rowerowy   - 3.00 m,  

• boczny pas dzielący   - 1.50 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu    -KR3 

 
 

DW04 (była DK12) (rondo w miejscowości Stare Serby) 

• klasa techniczna   - G, 

• prędkość projektowa   - 60 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• ciąg pieszo-rowerowy   - 3.00 m,  

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR3 

 
Uwaga: dla dróg wojewódzkich (klasa G) przewidziano zgodnie z RMTiM §12.1 Vp=50km/h 

poza terenem zabudowanym na dojazdach do rond oraz pomiędzy nimi w celu 
zapewnienia większego bezpieczeństwa uczestników ruchu.  
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9.2.1.4 Parametry przebudowywanych i budowanych dróg powiatowych 

Parametry dróg powiatowych: 

DZ01* (węzeł Głogów Zachód) 

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa   - 50 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,25 m** 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu   -KR3 

*była droga krajowa nr 12 

**przyjęto szersze  pasy ruchu z uwagi na stosunkowo duże natężenie ruchu ciężkiego 
 

DP1021D (węzeł Nielubia)  

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa Vp  - 50 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.00 m, 

• szerokość korony   - min. 8.00 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR2 

 

DP1019D (droga poprzeczna w km 5+418,80 TG  pod obiektem  WO-5.4 w ciągu 
TG)   

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.00 m, 

• szerokość korony   - min. 8.00 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR2 

 

DP1020D Żukowie – Nielubia  (droga poprzeczna w km 6+396,60 TG  - WD-6.3)   

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa Vp  - 50 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 
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• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.00 m, 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• ciąg pieszo-rowerowy    - 3.00 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR2 

 

DP1006D (rondo w miejscowości Stare Serby)  

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa Vp  - 50 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.00 m, 

• szerokość korony   - min. 8.00 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR3 

 

DZ05_01*, DZ05_02* (rondo w miejscowości Stare Serby) 

• klasa techniczna   - Z, 

• prędkość projektowa   - 50 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,25 m** 

• pobocze gruntowe   - min. 1.5 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR3 

*była droga krajowa nr 12 

**przyjęto szersze  pasy ruchu z uwagi na stosunkowo duże natężenie ruchu ciężkiego 
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9.2.1.5 Parametry przebudowywanych i budowanych dróg gminnych 

Parametry dróg gminnych: 

DD-1 (DG-01)    

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.50 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR2 

DG 100986D (droga poprzeczna w km 0+659,75 TG  pod obiektem  WO-0.6 w ciągu 
TG)   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 6.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.50 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR2 

DG 100046D (droga poprzeczna w km 5+418,80 TG  pod obiektem  WO-5.4 w ciągu 
TG)   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 2,75 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

Droga gminna (droga poprzeczna w km 7+307,92 TG  -  WD-7.3 )   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 2,75 m 

• szerokość chodnika     -2,00 m 
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• boczny pas dzielący    -1,00 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 10.00 m 

• skrajnia pionowa   - 4.60 m, 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG100041D (Węzeł Słone )   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 2,75 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG100012D – ul. Strefowa (Węzeł Słone )   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 7.00 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 1.00 m, 

• szerokość korony   - min. 9.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR3 

DG100045D (Węzeł Słone )   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• szerokość pasa ruchu   - 3,50 m 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DJ-34 (DG-34)   

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.00 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia kruszywowa (gruntowa ulepszona) 

• kategoria ruchu     -KR1 
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Droga gminna – ul. Komunalna  (droga poprzeczna w km 9+674,15  TG  pod 
obiektem  WO-9.6 w ciągu TG)     

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG100405D – ul. Krochmalna  (droga poprzeczna w km 9+674,15  TG  pod 
obiektem  WO-9.6 w ciągu TG)     

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

Droga gminna Rapocin – DW321 (węzeł Głogów Lotnisko)     

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

Droga gminna Grodziec Mały – Wał nad Odrą  (droga poprzeczna w km 13+247,38 
TG  -  WD-13.2 )     

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DJ-47 (DG-47) , DJ-49 (DG-49),  DJ-50 (DG-50), DJ-51 (DG-51) , DJ-53 (DG-53)   

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 3.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 5.00 m 
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• szerokość mijanki   - 2.00 m 

• nawierzchnia kruszywowa (gruntowa ulepszona) 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG000154D (droga poprzeczna w km 14+336,50  TG  pod obiektem  WO-14.3 w 
ciągu TG)     

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 7.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DJ-55 (DG-55)  

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.00 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 6.50 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG000169D –(droga poprzeczna w km 15+050,85  TG  -  WD-15.0)  

• klasa techniczna   - L, 

• prędkość projektowa Vp  - 40 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.50 m, 

• szerokość chodni ka    - 2.00 m, 

• boczny pas dzielący    - 1.00 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 10.00 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DG000152D –Krzekotówek – DG000169 

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 5.00 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 6.50 m 

• nawierzchnia bitumiczna 

• kategoria ruchu     -KR1 

DJ-61 (DG-61)  

• klasa techniczna   - D, 
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• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• szerokość jezdni   - 3.50 m, 

• pobocze gruntowe   - min. 0.75 m, 

• szerokość korony   - min. 5.00 m 

• szerokość mijanki   - 2.00 m 

• nawierzchnia kruszywowa (gruntowa ulepszona) 

• kategoria ruchu    -KR1 

9.2.1.6 Parametry budowanych dodatkowych jezdni (DJ) 

Parametry dodatkowych jezdni  (dodatkowych jezdni obsługujących  teren) oraz dróg 
wewnętrznych : 
 

• klasa techniczna   - D, 

• prędkość projektowa Vp  - 30 km/h, 

• skrajnia pionowa   - 4.50 m, 

• szerokość jezdni   - 3.50 m, 

• szerokość korony   - min. 5.00 m, 

• pobocze gruntowe   - 0.75 m, 

• szerokość mijanki   - 2.00 m 

• nawierzchnia kruszywowa  (gruntowa ulepszona) 

 

9.2.1.7 Parametry budowanych pasów utrzymania terenu  (PUT) 

W celu obsługi urządzeń oraz obiektów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych zaprojektowano 
pasy utrzymania terenu (PUT)  

Parametry pasów utrzymania terenu 

• klasa techniczna   - bezklasowe 

• skrajnia pionowa   - 4.50 m, 

• szerokość jezdni   - 3.50 m, 

• szerokość korony   - min. 5.00 m, 

• pobocze gruntowe   - 0.75 m, 

• szerokość mijanki   - 2.00 m 

• nawierzchnia kruszywowa  (gruntowa ulepszona) 

9.2.1.8  Drogi lokalne – zestawienie  

Drogi przecięte obwodnicą zostaną poprowadzone bezkolizyjnie przy wykorzystaniu 

projektowanych obiektów inżynierskich górą lub dołem. Pozostałe drogi zostaną poprowadzone 

równolegle wzdłuż obwodnicy i połączone z istniejącą siecią dróg lokalnych. Niektóre drogi o mniejszym 

znaczeniu komunikacyjnym zostaną częściowo lub całkowicie rozebrane. 
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Ważniejsze drogi lokalne przecinające Obwodnicę Głogowa, dla których przewidziano przebudowę i 
dostosowanie do zmienionego układu drogowego  

L.P. km Nr drogi Kierunki Obiekt Klasa drogi 

1 0+000.00 Była DK 12 
Żary, Głogów – Dankowice, 

Nielubia 
- G 

2 0+659.75 
100986D – 

droga gminna 
Drożyna - Drożów WO-0.6 L 

3 

0+600 – 

strona 
lewa 

DD1 – droga 

gminna 

Do planowanej strefy 

przemysłowej gminy 
Radwanice 

- L 

4 3+443.27 

Była DW298, 
obecnie dr. 

powiatowa 

1158D 

Kłobuczyn - Głogów WD-3.4 G 

5 3+443.27 Była DK 12 Kłobuczyn - Głogów WD-3.4 G 

6 5+418.80 
1019D – droga 

powiatowa 
Glinica - Nielubia WO-5.4(PZS) Z 

7 6+396.60 
1020D – droga 

powiatowa 
Żukowice - Nielubia WD-6.3 Z 

8 7+307.92 Droga gminna Kamiona - Nielubia WD-7.3 L 

9 8+483.14 
DW292 – droga 

wojewódzka 
Nowa Sól - Ścinawa WD-8.4 G 

10 
8+500 – 
strona 

prawa 

Droga gminna - 
ul. Strefowa 

Huta KGHM - Głogów - L 

11 9+674.15 

Droga gminna - 

ul. Komunalna i 

ul. Krochmalna 

Huta KGHM - Głogów WO-9.6 L 

12 11+461.54 
DW321 – droga 

wojewódzka 
Przyborów – Grodziec Mały WD-11.4 G 

13 13+247.38 Droga gminna 
Grodziec Mały – wał rzeki 

Odra 
WD-13.2 L 

14 14+336.50 
000154D – 

droga gminna 
Grodziec Mały – wał rzeki 

Odra 
WO-14.3 D 

15 14+420.72 
DW319 – droga 

wojewódzka 
Stare Strącze – Serby, Głogów WO-14.4 G 

16 15+050.85 
000169D, ul. 

Wodna 
Krzekotówek - Serby WD-15.0 L 

17 
15+800 – 

strona 

lewa 

Droga gminna – 
lewa storna 

obwodnicy 

Serby - Krzekotów - D 

18 17+300.00 
1006D – droga 

powiatowa 
Krzekotów - Serby WD-17.3 Z 

 
 

9.2.1.9 Poziom swobody ruchu - warianty inwestycyjne. 

W przypadku wariantu inwestycyjnego, PSR został obliczony dla przekroju poprzecznego 

obwodnicy: drogi dwujezdniowej o dwóch pasach w każdym kierunku. W tabelach poniżej 

przedstawiono PSR na odcinkach obwodnicy w kolejnych latach prognozy.  
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Poziomy swobody ruchu na obwodnicy Głogowa w kolejnych latach prognozy 

 

Analiza poziomów swobody ruchu w kolejnych latach prognozy wskazuje, że warunki 
ruchu na wszystkich odcinkach obwodnicy Głogowa, przy przekroju dwujezdniowym, będą 
bardzo dobre. 

 

9.2.1.10 Obiekty obsługi podróżnych (MOP). 

Zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia nie przewidziano lokalizacji Miejsc Obsługi Podróżnych  

oraz Obwodów Utrzymania Drogi. 

Obsługę uczestników ruchu na trasie obwodnicy zapewniają liczne stacje paliw, restauracje, 

hotele, centra handlowe znajdujące się na terenie Głogowa, który jest dobrze skomunikowany z 

obwodnicą poprzez planowane węzły drogowe. 

9.2.1.11 Zatoki do kontroli i ważenia pojazdów. 

W związku z zapisami Opisu Przedmiotu zamówienia, które zobowiązuje projektanta do 

uwzględnienia w opracowaniu STES punktów do kontroli i ważenia pojazdów, zaproponowano dla 

każdego wariantu lokalizację zatok do kontroli dla obu kierunków. 

Zaprojektowano zatoki do kontroli i ważenia pojazdów: 

➢ w km 1+550 przy lewej jezdni obwodnicy dla kierunku do węzła Głogów zachód,  

➢ w km 1+550 przy prawej jezdni obwodnicy dla kierunku do Leszna, 

 

Zgodnie z wnioskiem zapewniono dla każdej z zatok odpowiednie oświetlenie, miejsce do ważenia 

o nawierzchni betonowej odpowiedniej długości, miejsce dla postoju służb kontrolnych oraz 

odpowiedniej długości pasy wyłączania i włączania do obwodnicy.. 

9.2.1.12 Obwody utrzymania. 

Zgodnie z opisem Przedmiotu Zamówienia na długości Obwodnicy Głogowa nie przewidziano 

lokalizacji nowych Obwodów Utrzymania Drogi.  

Obwodem dla utrzymania DK12 jest Obwód Drogowy zlokalizowany w m. Głogów - w siedzibie 

Rejonu Głogów przy ul. A. Mickiewicza 61 natomiast najbliższy Obwodnicy Głogowa jest Obwód 

Drogowy -,, Drożów 20 59-160 Radwanice” - przy drodze S-3 – przy węźle Drożów, ale jest on na 

potrzeby drogi ekspresowej S3. 
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9.2.1.13 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Projektowaną obwodnicę Głogowa w ciągu drogi krajowej nr 12 przewiduje się wyposażyć  

w następujące urządzenia BRD: 

• oznakowanie pionowe i poziome, 
• bariery ochronne, 
• osłony przeciwolśnieniowe, 
• osłony energochłonne. 

Odległości między węzłami przy przyjętych parametrach geometrycznych drogi umożliwiają 

prawidłowe oznakowanie drogi. Przyjęte parametry geometryczne w planie i profilu zapewniają 

wymaganą widoczność na zatrzymanie.  
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9.2.2 Obiekty inżynierskie. 

Przeprowadzono analizę w oparciu o wstępnie zaproponowane profile podłużne poszczególnych 

wariantów Obwodnicy Głogowa. Z uwagi na zapewnienie powiązania przyległego terenu (sieci dróg)  

z obwodnicą w każdym z wariantów oraz istniejące cieki wodne przewidziano odpowiednią liczbę 

obiektów inżynierskich. Zaplanowano następujące typy obiektów: 

• wiadukty drogowe, 

• przejazdy drogowe, 

• przepusty i przejścia ekologiczne zintegrowane, 

• przejścia dla zwierząt dużych i średnich dołem, 

• przejścia dla płazów, 

• mosty. 

 

 

Zestawienie projektowanych obiektów inżynierskich na Obwodnicy Głogowa  

 

 
 

 

 

 

 

 

L.P

Oznaczenie 

obiektu Kilometraż

Klasa 

obciąże

nia

Długość  

całkowita

Szerokość 

całkowita

Powierzchnia 

całkowita

Liczba 

przes

eł

Rozpietość 

teoretyczn

a

Kąt 

skrzyżow

ania

[m] [m] [m2] [deg]

1 WO-0.6 0+659.75 I 19,28 13.7+12.8 510,80 1 18 70

2 WO-1.0(PZS) 1+030.00 I 14,20 13.9+13 382,00 1 13 90

3 WO-2.8 2+839.80 I 55,05 11.6+12.7 1337,80 2 28+24 125

4 WD-3.4 3+443.27 I 48,50 13.7 664,50 2 23+23 90

5 WO-5.3 (PZS) 5+317.00 I 50,60 11.4+11.4 1153,70 2 27+21 74

6 WO-5.4 5+418.80 I 59,78 11.6+11.6 1386,90 3 21+18+18 102

7 WD-6.3 6+396.00 II 44,77 12.7 568,60 2 21+21 64,3

8 WD-7.3 7+307.92 II 38,50 10 385,00 2 18+18 90

9 WD-8.4 8+483.14 I 43,20 13.7 591,80 2 21+21 90

10 WO-9.0 9+095.40 I 37,31 11.6+11.6 865,50 1 36 113,2

11 WO-9.6 9+674.15 I 66,25 11.4+11.4 1510,40 3 20+25+20 105,6

12
M-10.0(PZD) 10+072.00 I 661,60 11.4+11.4 15084,50 9

50+90+130+

90+65+65+6
90

13 WD-11.4 11+461.54 I 47,20 13.7 646,60 2 23+23 90

14 WD-13.2 13+247.38 II 43,20 10 432,00 2 21+21 90

15 WO-14.3 14+336.50 I 37,25 15.4+15.6 1154,80 1 36 106,5

16 WO-14.4 14+420.72 I 22,20 15.4+15.6 688,20 1 21 90

17 WD-15.0 15+050.85 II 37,20 10 372,00 2 18+18 90

18 WO-16.2(PZS) 16+204.00 I 13,60 11.6+11.6 315,50 1 12,8 90
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9.2.3 Inne obiekty. 

9.2.3.1 Przepusty na cele migracji małych zwierząt  

Przepusty migracyjne dla płazów  

nazwa 
Przybliżony 
kilometraż 

Typ 

Minimalne 
parametry 

przestrzeni dla 
zwierząt 

Parametry 
przepustu 

PZMP-1.8 1+850 
Suchy – przejście dla małych 

zwierząt w tym płazów 

Min. 2 x 1,5 m;ważny 
wsp. ciasnoty 0,07 

(szer x wys/długość) 

Przepust 
prostokątny 2,0m x 

1,5 m 

PZMP-4.6 4+600 
Suchy – przejście dla małych 

zwierząt w tym płazów 

Min. 2 x 1,5 m; ważny 

wsp. ciasnoty 0,07 
(szer x wys/długość) 

Przepust 

prostokątny 2,0 m x 
1,5 m 

PZMPm-12.2 12+266 
Zespolony z ciekiem – 
przejście dla małych 

zwierząt w tym płazów 

3x2 m (półki; min. 1 m 
od półki do spodu 

przepustu) 

Przepust 

prostokątny 2,25 m 
x 3,0 m zpółkami (2 

x min. 1,0 m x 0,5 
m) 

PZMPm-13.8 13+795 
Zespolony z ciekiem – 
przejście dla małych 

zwierząt w tym płazów 

3x2 m (półki; min. 1 m 
od półki do spodu 

przepustu) 

Przepust 

prostokątny 2,25 m 
x 3,0 m zpółkami (2 

x min. 1,0 m x 0,5 

m) 

PZMP-15.2 15+200 
Suchy – przejście dla małych 

zwierząt w tym płazów 

Min. 2 x 1,5 m;ważny 
wsp. ciasnoty 0,07 

(szer x wys/długość) 

Przepust 
prostokątny 3,0m x 

2,0 m 

9.2.3.2 Przepusty melioracyjne   

Przepusty melioracyjne – Trasa Główna  

nazwa 
Przybliżony 
kilometraż 

Ciek Parametry przepustu 

PM-8.4 8+450 rów R-4b 
Przepust prostokątny 1,0 m x 

1,0 m 

PM-11.2 11+210 rzeka Bogomicki Rów Ø1000 

PM-13.0 13+013.50 Kanał Grodzki 
Przepust prostokątny 2,0 m x 

2,0 m 

PM-14.3 14+372 rów R-GR-1c Ø1000 

PM-16.4 16+400 rów bez nazwy Ø1000 

Przepusty melioracyjne – pozostałe drogi   

nazwa 
Przybliżony 
kilometraż 

Ciek Parametry przepustu 

PM(DP1019)-0.1  0+181 Rzuchowska Struga 
Przepust prostokątny 3,0 m x 

2,0 m 

PM(DG000152D)-

1.1 
1+172 Serbska Struga 

Przepust skrzynkow 2,0 m x 

1,0 m x 2,0 m 

PM(DJ-61)-0.2 0+230 Serbska Struga 
Przepust skrzynkow 2,0 m x 

1,0 m x 2,0 m 
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9.2.3.3 Przepusty drogowe na cele odwodnienia  

Przepusty drogowe na cele odwodnienia – Obwodnica Głogowa  

nazwa 
Przybliżony 
kilometraż 

Parametry przepustu 

PD-0.1 0+050 Ø1200 

PD-0.5 0+560 Ø1400 

PD-0.9 0+900 Ø1400 

PD-1.1 1+135 Ø1400 

PD-2.1 2+135 Ø1400 

PD-2.6 2+680 Ø1400 

PD-3.3 3+395 Ø1400 

PD-5.1 5+190 Ø1400 

PD-5.5 5+550 Ø1400 

PD-7.3 7+350 Ø1200 

PD-8.3 8+300 Ø1200 

PD-8.7 8+785 Ø1400 

PD-9.5 9+550 Ø1400 

PD-10.8 10+845 Ø1400 

PD-11.3 11+345 Ø1400 

PD-12.3 12+350 Ø1400 

PD-13.0 13+060 Ø1400 

PD-13.8 13+845 Ø1400 

PD-14.4 14+465 Ø1400 

PD-15.1 15+150 Ø1400 

PD-16.1 16+100 Ø1400 

PD-16.2 16+250 Ø1400 

PD-17.1 17+100 Ø1400 

PD-17.9 17+900 Ø1400 

9.2.3.4 Odwodnienie. 

System odwodnienia uwarunkowany będzie niweletą i przekrojem poprzecznym drogi, 

uwarunkowaniami ochrony środowiska oraz możliwością odprowadzenia wód opadowych do 

istniejących odbiorników, którymi są rzeki:  

• ciek naturalny Grodzki w obrębie Grodziec Mały, 

• Rzeka Odra,  

• Średni Potok,  

• Ciek Średni Potok 

 

Wody opadowe z nawierzchni jezdni odprowadzane będą do odbiorników poprzez przydrożne 

rowy trawiaste oraz zbiorniki retencyjne. Wody opadowe będą spływały do rowów bezpośrednio z 

jezdni, ściekami skarpowymi, przez studzienki ściekowe z przykanalikiem i wylotem na skarpę lub 

poprzez kanały deszczowe, zlokalizowane głównie na łukach, na węzłach projektowanej drogi i przy 

obiektach mostowych. Trasa projektowanych kolektorów przebiegać będzie w pasie dzielącym lub poza 
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korpusem drogowym. W sąsiedztwie projektowanych dróg przewiduje się lokalizację zbiorników 

retencyjnych, z których woda zostanie odprowadzona do odbiorników. W przypadku braku 

występowania odbiornika w obszarze lokalizacji zbiornika retencyjnego, przewiduje się zastosowanie 

przepompowni wód deszczowych, odprowadzających wody poprzez system rowów drogowych i 

sąsiadujących zbiorników do odbiorników.  

Przed odpływem wód opadowych do odbiornika, w zależności od wielkości zlewni, warunków 

gruntowo-wodnych, wrażliwości odbiorników oraz zgodnie z wymaganym stopniem redukcji 

zanieczyszczeń poniżej stężeń zanieczyszczeń dopuszczalnych – wg Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. – Dz.U. 2014, poz. 1800 w sprawie warunków, jakie należy 

spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, przewidziano wykonanie n/w rodzajów urządzeń do oczyszczania 

wód deszczowych: 

• trawiaste rowy drogowe, 

• studzienki z osadnikami,  

• studnie osadnikowe z deflektorami (przegrodami) - SO, 

• separatory - SEP. 

Rolę pierwszych osadników pełnią studzienki ściekowe Wp - Dn500 z osadnikami h=1,0 m. 

Wody opadowe przed odprowadzeniem do odbiorników powinny być oczyszczone przede 

wszystkim w zakresie zawiesiny, której usunięcie spowoduje redukcję pozostałych zanieczyszczeń. Z 

uwagi na przekroczenie dopuszczalnych stężeń zawiesin w spływach wód opadowych z nawierzchni 

drogi krajowej przed zbiornikami retencyjnymi zaprojektuje się osadniki.  

Dla zabezpieczenia wrażliwych odbiorników przed skażeniami substancjami ropopochodnymi 

wody opadowe będą oczyszczane dodatkowo w separatorach poprzedzonych osadnikami.  

Na wylotach rowów drogowych zaprojektowano przegrody, w których odpływ można zamknąć 

np. poduszką sorbentową, balonem i powstrzymać ewentualny wyciek substancji szkodliwych, w tym 

węglowodorów ropopochodnych. 

Szczegółowe informacje dotyczące kanalizacji deszczowej znajdują się w:  

TOM II/1B – Branża sanitarna – kanalizacja deszczowa 

9.2.3.5 Oświetlenie drogowe 

Projektowane węzły drogowe w zakresie drogi głównej i poprzecznej, rond oraz łącznic zostaną 

oświetlone za pomocą opraw oświetleniowych LED. Oświetlenie drogi spełnia wymagania normy PN-EN 

13201, oświetlenie przejść dla pieszych zaprojektowano zgodnie z wytycznymi GDDKiA. Roboty kablowe 

należy wykonać zgodnie z N SEP-E 004. Do zasilania oświetlenia należy zastosować miedziane kable 

czteroprzewodowe o izolacji z polietylenu usieciowanego. Pod drogami kable układać w 

gładkościennych rurach osłonowych o sztywności obwodowej co najmniej 14 kN/m2 wg normy PN-EN 

ISO-9969:2008. Przy skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą kable układać w rurach osłonowych. 

W zakres oświetlenia wchodzą: 

• Rozbiórka i Budowa oświetlenia ronda wraz z łącznicami oraz drogami dojazdowymi do ronda 

przyistniejącym węźle „Głogów Zachód” 

• Budowa oświetlenia Węzła „Nielubia” 

• Budowa oświetlenia Węzła „Słone 

• Budowa oświetlenia Węzła „Głogów Lotnisko” 

• Budowa oświetlenia Węzła „Serby” 

• Budowa oświetlenia ronda przy istniejącej DK-12  
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Zasilanie elektroenergetyczne infrastruktury budowlanej należy wykonać z wykorzystaniem sieci 

elektroenergetycznej poprzez wybudowanie przyłączy kablowych zakończonych złączami kablowo - 

pomiarowymi przez odpowiednich dystrybutorów energii elektrycznej. Do zasilania urządzeń należy 

zastosować miedziane lub aluminiowe kable czteroprzewodowe o izolacji z polietylenu usieciowanego. 

Pod drogami kable układać w gładkościennych rurach osłonowych o sztywności obwodowej co najmniej 

14 kN/m2 wg normy PN-EN ISO-9969:2008. Przy skrzyżowaniach z obcą infrastrukturą kable układać 

w rurach osłonowych. . Roboty kablowe należy wykonać zgodnie z N SEP-E 004. 

 

  Szczegółowe informacje dotyczące oświetlenia znajdują się w: 

TOM II/1C – Branża elektroenergetyczna – oświetlenie  i zasilanie 

9.2.3.6 Kanał technologiczny  

Projektowany jest kanał technologiczny pod potrzeby informacji drogowej, oraz pod potrzeby 

usług szerokopasmowych wzdłuż projektowanej drogi. Właścicielem i użytkownikiem projektowanego 

kanału technologicznego wzdłuż DK12 będzie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział 

we Wrocławiu. Projektowany jednootworowy kanał technologiczny powinien być zgodny z 

rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne oraz wytycznymi dla kanałów 

technologicznych GDDKiA. 

 

Przejścia poprzeczne pod projektowaną drogą i innymi przeszkodami wykonać z zastosowaniem rur 

grubościennych. 

Zaprojektowany kanał technologiczny dzieli się na uliczny KTu: 

• 1 x Φ110mm (rura osłonowa puste, w ziemi), 

• 3 x Φ40mm (rury światłowodowe puste, w ziemi), 

• 1 x wiązka 7 mikrorurek - (prefabrykowana wiązka mikrorur, w ziemi, Φ wiązki - 40mm), 

przepustowy KTp: 

• 1 x Φ110mm (rura osłonowa puste, w ziemi), 

• 1 x Φ125mm (rura osłonowa - kanalizacja pierwotna, w ziemi), 

• 3 x Φ40mm (rury światłowodowe puste, w kanalizacji pierwotnej), 

• 1 x wiązka 7 mikrorurek - (prefabrykowana wiązka mikrorur, w kanalizacji pierwotnej, Φ wiązki 

- 40mm), 

odgałęzienia od ciągu głównego: 

• 1 x Φ40mm (rura światłowodowa pusta, w ziemi), chyba że opis stanowi inaczej, 

odgałęzienia od ciągu głównego pod przeszkodami: 

• 1 x Φ110mm (rura osłonowa, w ziemi), chyba że opis stanowi inaczej, 

• 1 x Φ40mm (rura światłowodowa pusta, w rurze osłonowej), chyba że opis stanowi inaczej. 

W miejscach przejść pod drogami i innymi przeszkodami projektuje się studnie kablowe  SKR-2.  

Prowadzenie ciągów kanału technologicznego pod przeszkodami terenowymi powinno odbywać się 

zgodnie z projektem z zachowaniem zapisów załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 

z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. 

Materiał z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości ≥ 940 kg/m3. Sztywność obwodowa kanału 

wynosi co najmniej 8 kN/m2. 

Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę wykonywać na placu budowy. 

Lokalizację studni i jej ewentualne nadbudowanie przedstawiono na planach sytuacyjnych. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące kanału technologicznego znajdują się w: 

TOM II/1D– Branża teletechniczna – kanał technologiczny 
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9.2.4 Urządzenia ochrony środowiska. 

W celu ograniczenia niekorzystnego wpływu na środowisko projektowanej obwodnicy  

planuje się w każdym z zaproponowanych wariantów: 

w zakresie ochrony walorów krajobrazowych: 

• zadbanie o estetykę i harmonijne wkomponowanie elementów infrastruktury drogowej  

w krajobraz, 

w zakresie ochrony gleb, powierzchni ziemi i środowiska wodnego: 

• budowę urządzeń oczyszczających zanieczyszczone spływy deszczowe, 

• urządzenie zieleni izolacyjnej, 

• odwodnienie za pomocą kanalizacji deszczowej lub szczelnych rowów obsianych trawą, 

• zastosowanie na wylotach do odbiorników (w urządzeniach oczyszczających) zamknięcia 

odpływu (zasuwy), które stanowić będą zabezpieczenie przed zrzutem substancji 

niebezpiecznych, 

• budowę zbiorników retencyjnych, 

w zakresie ochrony klimatu akustycznego: 

• wykonanie ekranów akustycznych, 

w zakresie środowiska przyrodniczego: 

• działania ochronne środowiska przyrodniczego w czasie realizacji inwestycji, 

• wykonanie przejść dla zwierząt w celu umożliwienia migracji, 

• wykonanie ekranów przeciwolśnieniowych, 

• ogrodzenie całej obwodnicy siatkami o wysokości 2.5m. 

Powyższe urządzenia mają głównie wpływ na następujące elementy organizacji i bezpieczeństwa ruchu: 

• lokalizację barier ochronnych, 

• rozmieszczenie znaków drogowych, 

• widoczność na zatrzymanie, 

• widoczność na skrzyżowaniach i zjazdach, 

• widoczność na wjazdach z pasem włączania (węzły drogowe). 

W niniejszym opracowaniu dla każdego z wariantów pokazano na rysunkach lokalizację 

drogowych barier ochronnych wraz z określeniem ich parametrów  

oraz zakres występowania ekranów akustycznych . 

Lokalizacja ekranów akustycznych  

Nr 
ekranu 

Kilometraż 
Długość 

[m] 

Wysokość 
[m] Strona 

E-1 0+800 1+000 200 4   Prawa 

E-2 14+830 15+050 220 4  Prawa 

E-3 15+040 15+200 160 4  Lewa 

     Razem             580 

Łączna powierzchnia ekranów wynosi:  2 320  m2 
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Zgodnie z Polską Normą (PN-ISO 9613-2:2002. Akustyka. Tłumienie dźwięku podczas propagacji  
w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania.) dokładność metody prognozowania poziomu 
dźwięku została określona na +/- 3dB (na wysokości od 0 do 5 m i odległości od 0 do 1000 m). 
 

Z uwagi na zapisy w miejscowym planie zagospodarowania w przyszłości należy przewidzieć 
zabezpieczenie na następujących odcinkach, gdzie mamy aktualnie do czynienia z terenem 
niezagospodarowanym: 

Lokalizacja potencjalnych ekranów akustycznych  

Kilometraż 
Długość 

[m] 
Strona 

1+760 2+040 280 Prawa 

13+925 14+095 180 Prawa 

17+915 18+085 170 Prawa 

0+760 1+000 240 Lewa 

13+895 14+065 170 Lewa 

 

Lokalizacja ekranów przeciwolśnieniowych  Hmin=2.4m   

LP Kilometraż  
Długość 

[m] 
strona 

1 1+000* 1+088 48* P 

2 0+973* 1+089 116* L 

3 5+358 5+517 159 P 

4 5+354 5+513 159 L 

5 9+032 9+169 137 P 

6 9+022 9+159 137 L 

7 16+146 16+260 114 P 

8 16+146 16+260 114 L 

     Razem           984 
*  na terenach, gdzie jest konieczne zabezpieczenie przeciwhałasowe ekrany akustyczne 
przejmują funkcję ekranów przeciwolśnieniowych 

Ogrodzenie wys. 2.50m należy wykonać na długości: 37 010  + 7 440 = 44 450 mb 

 

Lokalizacja obiektów z przejściami dla zwierząt 

Lp. Km Typ PZ 
Nazwa 

obiektu 
Uwagi 

Wymiary przestrzeni dostępnej dla 

zwierząt 

1 1+030.00 PZDsz 
WO-

1.0(PZS) 

zintegrowane z 

ciekiem Kłobka 

szer. ≥2x3 m, h ≥3,5 m (po każdej stronie 

cieku) 

2 5+418.80 PZDsz 
WO-

5.4(PZS) 

zintegrowane z 

ciekiem Średni 

Potok 

szer. ≥2x3 m, h ≥3,5 m (po każdej stronie 

cieku) 

3 9+095.40 PZGsz 
WO-

9.0(PZS) 

zintegrowane z 

linią kolejową 
zintegrowane z linią kolejową 

4 10+072.00 PZDdz M-10(PZD) 
zintegrowane z rz. 

Odrą 
 

5 16+204.00 PZDsz 
WO-

16.2(PZS) 

zintegrowane z 

ciekiem Srebska 

Struga 

szer. ≥2x3 m, h ≥3,5 m (po każdej stronie 

cieku) 
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9.2.5 Infrastruktura techniczna w pasie drogowym niezwiązana z drogą. 

9.2.5.1 Gazociągi, wodociągi i kanalizacja deszczowa. 

 
Zestawienie kolizji gazociągowej  

l.p. 
oznaczenie na 

planie 
istn. 

średnica 
lokalizacja kolizji  

[-] [-] [mm] [km] 

1 PG-1 gs125,gs90 DK12,    km 3+490 

2 PG-2 gs63 DK12,    km 7+256 

3 PG-3 gw200, gw300 DK12,    km 8+400 

Szczegółowe informacje dotyczące gazociągów znajdują się w: 
TOM II/2A – Branża sanitarna – przebudowy 

Zestawienie kolizji wodociągowych  

l.p. 
oznaczenie na 

planie 
istn. 

średnica 
lokalizacja kolizji  

[-] [-] [mm] [km] 

1 PW-1 w110 DK12,   km 6+414 

2 PW-2 w110 100044D,   km 0+524 

3 PW-3 w90 DK12,   km 14+018 

4 PW-4 w25 000154D  

5 PW-5 w150 dr.woj nr 319,  km 0+041 

6 PW-6 w200 DK12,   km 14+754 

7 PW-7 w200 DK12,   km 15+045 

8 PW-8 w700 DK12,   km 15+079 

9 PW-9 w150 000169D 

10 PW-10 w630 DK12,    km 15+516 

Zestawienie kolizji kanalizacji sanitarnej  

l.p. 
oznaczenie na 

planie 
istn. 

średnica 
lokalizacja kolizji  

[-] [-] [mm] [km] 

1 PK-1 ks75 DK12,   km 7+487 

2 PK-2 ks75 100044D,   km 0+527 

3 PK-3 ks200 DK12,    km 14+017 

4 PK-3a ks200 DK12,   km 14+017 

5 PK-3b ks110 DK12,    km 14+017 

 
 

Szczegółowe informacje dotyczące kanalizacji sanitarnej znajdują się w: 
TOM II/2A – Branża sanitarna – przebudowy 
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Zestawienie kolizji ciepłociągu  

l.p. 
oznaczenie na 

planie 
istn. 

średnica 
lokalizacja kolizji w km TGD 

[-] [-] [mm] [km] 

1 PC-1 c500 DK12,   8+646 

 
 

Szczegółowe informacje dotyczące ciepłociągów znajdują się w: 
TOM II/2A – Branża sanitarna – przebudowy 

9.2.5.2 Branża elektryczna  

 

Występujące kolizje wynikają z nienormatywnego usytuowania istniejących urządzeń 

elektroenergetycznych w stosunku do projektowanych obiektów budowlanych. W poniższej tabeli 

zaprezentowano sieci elektroenergetyczne krzyżujące się z drogą DK12.  

 

Na całej długości trasy występuję 45 kolizji z sieciami elektro-energetycznymi. Zostały one 

zestawione poniżej w tabeli oraz opisane na planszy zagospodarowania terenu. 

Na 45 przebudów składają się następujące typy przebudów: 

• 10 przebudów niskiego napięcia (nN) 

• 20 przebudów średniego napięcia (SN)  

• 13 przebudów wysokiego napięcia (WN)  

• 1 przebudowa najwyższego napięcia (NN)  

• 1 przebudowa linii zasilania nietrakcyjnego (LPN) 

  

 

 

Zestawienie kolizji elektroenergetycznych  
 

L.p. 

Rodzaj 

sieci 

Przybliżony 

kilometr 

drogi DK12 

Oznaczenie 

na PZT Nazwa linii elektroenergetycznej Właściciel 

1 

nN 

0+000 

ENE-34 
Kolizja numer 34 [TAURON]. Linia kablowa 

nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

2 

nN 

0+950 

ENE-35 
Kolizja numer 35 [TAURON]. Linia 

napowietrzna nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 
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3 

nN 

2+000 

ENE-36 
Kolizja numer 36 [TAURON]. Linia kablowa 

nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

4 

SN 

2+110 

ENE-37 
Kolizja numer 37 [TAURON]. Linia 

napowietrzna SN-20kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

5 

nN 

2+850 

ENE-38 
Kolizja numer 38 [TAURON]. Linia kablowa 

nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

6 

WN 

3+200 

ENE-01 Kolizja numer 1. Linia napowietrzna WN-110KV 

numer S-449 od słupa nr. 17 do słupa 20 

wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

7 

SN 

3+400 

ENE-02 Kolizja numer 2. Linia napowietrzna SN-20KV 

numer L-810 od słupa nr. 63 do słupa 70 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

8 

nN 

5+340 

ENE-39 

Kolizja numer 39. Linia kablowa nN-0,4kV 

PKP PLK 

 

 

9 

SN 

6+350 

ENE-04 Kolizja numer 4. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-801 od słupa nr. 17 do słupa 36 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

10 

WN 

6+730 

ENE-30 Kolizja numer 30. Linia napowietrzna WN-

110KV numer S-448 od słupa nr. 8 do słupa 10 

wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

11 

WN 

7+150 

ENE-03 Kolizja numer 3. Linia napowietrzna WN-110KV 

numer S-447 od słupa nr. 3 do słupa 5 wykonana 

przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 
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12 

SN 

7+220 

ENE-05 Kolizja numer 5. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-817 od słupa nr. 14 do słupa 19 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

13 

NN 

7+250 

ENE-42 Kolizja numer 42 (PSE S.A). Linia napowietrzna 

jednotorowa NN-220kV relacji Polkowice 

Żukowice od słupa 50 do słupa 51 

PSE S.A. 

14 

SN 

7+220 

ENE-04 Kolizja numer 4. Linia napowietrzna SN-20KV 

numer L-801 od słupa nr. 17 do słupa 36 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

15 

WN 

8+180 

ENE-10 Kolizja numer 10. Linia napowietrzna dwutorowa 

WN-110kV 

numer S-452, S-458 od słupa nr. 3/103 do słupa 

nr. 5/107 wykonana przewodami 2x AFL-6 

3x120 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

16 

WN 

8+210 

ENE-09 Kolizja numer 9. Linia napowietrzna WN-110kV 

numer S-442 od słupa nr. 3 do słupa nr. 5 

wykonana przewodami AFL-63x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

17 

SN 

8+550 

ENE-07 Kolizja numer 7. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-812 od słupa nr. 14 do słupa 22 

wykonana przewodami BLL-T 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

18 
WN 

8+710 
ENE-40 Kolizja numer 40 (KGHM). Linia kablowa WN-

110kV 
KGHM 

19 

WN 

8+800 

ENE-06 Kolizja numer 6. Linia napowietrzna WN-110kV 

numer S-451 od słupa nr. 5 do słupa nr. 8 

wykonana przewodami AFL-6 3x120 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

20 
LPN 

9+110 
ENE-41 Kolizja numer 41 (PKP Energetyka)  Linia 

napowietrzna LPN-15kV na słupach trakcyjnych 

PKP 

ENERGETYKA 
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21 

WN 

11+290 

ENE-31 Kolizja numer 31. Linia napowietrzna WN-

110KV numer S-456 od słupa nr. 97 do słupa nr. 

100 wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

22 

SN 

11+400 

ENE-11 Kolizja numer 11. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-987 od słupa nr. 10 do słupa 18 

wykonana przewodami AFL 3x35 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

23 

WN 

13+100 

ENE-15 Kolizja numer 15. Linia napowietrzna WN-

110kVnumer S-456 od słupa nr. 91 do słupa nr. 

92 wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

24 

WN 

13+100 

ENE-16 Kolizja numer 16. Linia napowietrzna WN-

110kVnumer S-451 od słupa nr. 23 do słupa nr. 

24 wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

25 

SN 

13+220 

ENE-12 Kolizja numer 12. Linia napowietrzna SN-20Kv 

numer L-806 od słupa nr. 1 do słupa 2 wykonana 

przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

26 

SN 

13+300 

ENE-13 Kolizja numer 13. Linia kablowa SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 13 do słupa 1 

wykonana kablem 3x XRUHAKXS 1x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

27 

SN 

13+700 

ENE-19 Kolizja numer 19. Linia napowietrzna SN-20Kv 

numer L-806 od słupa nr. 15 do słupa 18 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

28 

WN 

13+600 

ENE-24 Kolizja numer 24. Linia napowietrzna WN-

110kV numer S-456 od słupa nr. 90 do słupa nr. 

6/87 wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

29 

nN 

13+980 

ENE-46 

Kolizja numer 46. Linia napowietrzna nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 
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30 

SN 

14+040 

ENE-17 Kolizja numer 17. Linia napowietrzna SN-20KV 

numer L-806 od słupa nr. 1 do słupa 2 wykonana 

przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

31 

SN 

14+090 

ENE-18 Kolizja numer 18. Linia kablowa SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 18 do słupa 1 

wykonana przewodami 3xXRUHAKXS 1x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

32 

SN 

14+150 

ENE-20 Kolizja numer 20. Linia kablowa SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 18 do słupa 1 

wykonana przewodami 3xXRUHAKXS 1x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

33 

WN 

14+150 

ENE-26 Kolizja numer 26. Linia napowietrzna dwutorowa 

WN-110kV numer S-450, S-456 od słupa nr. 6/87 

do słupa nr. 5/88 wykonana przewodami 2xAFL-

6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

34 

SN 

14+160 

ENE-21 Kolizja numer 21. Linia kablowa SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 1 do słupa 20 

wykonana przewodami 3xXRUHAKXS 1x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

35 

SN 

14+420 

ENE-32 Kolizja numer 32. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 23 do słupa 2 

wykonana przewodami AFL 3x35 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

36 

SN 

14+500 

ENE-22 Kolizja numer 22. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-806 od słupa nr. 20 do słupa 26 

wykonana przewodami AFL 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

37 

WN 

14+180 

ENE-25 Kolizja numer 25. Linia napowietrzna dwutorowa 

WN-110kV numer S-450 od słupa nr. 6/87 do 

słupa nr. 81 

wykonana przewodami AFL-6 3x240 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 
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38 

SN 

14+800 

ENE-33 Kolizja numer 33. Linia kablowa SN-20kV 

numer S-450 od słupa nr. 26 do stacji LGG80604 

wykonana kablami 3xYHAKXS 1x120 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

39 

nN 

14+990 

ENE-28 Kolizja numer 28. Linia kablowa nN-0,4kV od 

słupa nr. 23/XXVI do złącza S-2-XXVI-64 

wykonana kablami YAKXS 4x35mm2 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

40 

nN 

15+050 

ENE-29 Kolizja numer 29. Linia napowietrzna nN-0,4kV 

od słupa nr. 23/XXVI do słupa nr. 28/XXVI 

wykonana przewodami AL 4x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

41 

SN 

15+100 

ENE-32 Kolizja numer 32. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-806 od słupa 23 do słupa 1wykonana 

przewodami AFL 3x35 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

42 

SN 

15+060 

ENE-27 Kolizja numer 27. Linia napowietrzna SN-20kV 

numer L-806 od stacji ZR-848-1 do stacji 

LGG84889 wykonana kablami HAKFtA 3x70 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

43 

SN 

17+850 

ENE-44 

Kolizja numer 44. Linia napowietrzna SN-20kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

44 

nN 

17+900 

ENE-43 

Kolizja numer 43. Linia napowietrzna nN-0,4kV 

Tauron 

Dystrybucja 

S.A. 

45 
nN 

18+150 
ENE-45 

Kolizja numer 45. Linia kablowa ośw. nN-0,4kV Abonencka 

 

  Szczegółowe informacje dotyczące przebudów elektroenergetycznych: 

TOM II/2B – Branża elektroenergetyczna – przebudowy  
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9.2.5.3 Branża teletechniczna  

Kolizje teletechniczne 
 

Występujące kolizje z siecią telekomunikacyjną wynikają z nienormatywnego usytuowania 
urządzeń w stosunku do proj. drogi i wiaduktów w planie oraz wysokościowo. W większości 
wypadków przebudowa polega na odtworzeniu stanu istniejącego. Skrzyżowania sieci 
telekomunikacyjnych z drogami i urządzeniami uzbrojenia terenu projektuje się z zastosowaniem 
rur ochronnych. Wykonanie przejść pod dnem rowów melioracyjnych przewidziano metodami 
bezwykopowymi.  

Sieci telekomunikacyjne są własnością Orange Polska S.A., Netia S.A., Alias Sp. z o.o., 
FIBEE Sp. z o.o., TK Telekom, PKP Telkol, Polska Spółka Gazownictwa S.A., Tauron Dystrybucja 
S.A. 

Dla przebudowy kabli miedzianych przewidziano telekomunikacyjne kable miejscowe, 
pęczkowe, o izolacji z polietylenu piankowego z jedną lub dwiema warstwami z polietylenu 
jednolitego, o powłoce polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, wypełnione – ozn. 
XzTKMXpw. 

Linie światłowodowe należy przełączyć z zachowaniem jak najkrótszej przerwy w 
transmisji – szczegóły przełączenia (czas i termin) należy wcześniej ustalić z operatorami – dla 
linii należy również wcześniej wybudować rurociąg kablowy o odpowiedniej ilości rur typu RHDPE 
fi 40 lub fi 32. 

 
Zestawienie kolizji teletechnicznych  

Lp. Km drogi Opis linii 

01 0+200-0+600 Linia kablowa 

02 0+750-0+850 (DD-1) Linia kablowa 

03 3+500 Linia kablowa 

04 6+360 Linia kablowa 

05 6+430 3 linie kablowe 

06 8+300-8+750 Kanalizacja kablowa, 12 linii kablowych 

07 9+670 2 linie kablowe 

08 11+200-11+500 Linia kablowa 

09 14+400 Linia kablowa 

10 14+700-14+800 Linia kablowa 

11 16+400 Linia kablowa 

12 17+300 (dp1006D) Linia kablowa 

13 17+700-18+000 Linia kablowa 

 

Kolizje telekomunikacyjne są proste w przebudowie.  

W większości są to kolizje poprzeczne. Ze względu na wariant występują różnice w całkowitej 

długości sieci koniecznej do przebudowy, lecz nie generuje to znacznych różnic w nakładach 

finansowych 

 

Szczegółowe informacje dotyczące Branży teletechnicznej znajdują się w: 

 TOM II/2C – Branża teletechniczna – przebudowy  
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9.2.5.4 Melioracje. 

W związku z planowaną inwestycją wymagana jest ingerencja w następujące cieki naturalne oraz 

rowy melioracyjne: 

Zestawienie przekraczanych cieków  

L.p. 
Orientacyjny 

km drogi 
Nazwa cieku / 

rowu 
Nadzór  Wodny Obręb Gmina Powiat 

1 2 3 4 5 6 7 

1 1+030 rz. Klobka Polkowice Drożów Radwanice polkowicki 

2 1+550 rów R-KŁ-15d Polkowice Dankowice Żukowice głogowski 

3 2+600 rów R-Sp-10c Głogów Dankowice Żukowice głogowski 

4 5+420 
rz. Rzuchowska 
Struga (Średni 

Potok) 
Głogów Nielubia Żukowice głogowski 

5 7+270 rów R-4d Głogów Kamiona Żukowice głogowski 

6 8+500 rów R-4 Głogów Żukowice Żukowice głogowski 

7 8+500 rów R-4b Głogów Żukowice Żukowice głogowski 

8 9+400 rów R-3 Głogów Biechów M. Głogów głogowski 

9 10+070 rz. Odra Głogów Biechów  Ceber 
M. Głogów  

Kotla 
głogowski 

10 11+210 
rz. Bogomicki 

Rów 
Wschowa Grodziec Mały Głogów głogowski 

11 
12+265   
13+015  
 13+800 

rz. Kanał 
Grodzki 

Wschowa Grodziec Mały Głogów głogowski 

12 13+015 rów Gr-2 Wschowa Grodziec Mały Głogów głogowski 

13 14+335 rów R-Gr-1c Wschowa Grodziec Mały Głogów głogowski 

14 16+205 
rów R-SS-3 

(Serbska 
Struga) 

Wschowa Serby Głogów głogowski 

15 16+400 rów bez nazwy Wschowa Serby Głogów głogowski 

W opracowaniu TOM II/2D – Branża Melioracyjna przedstawiono obliczenia hydrologiczne 

oraz hydrauliczne. 

Nowe odcinki cieków planuje się zabezpieczyć poprzez wykonanie umocnień przy wlotach i 

wylotach z przepustów oraz w obrębie mostów, w postaci materiału kamiennego (lub betonowego); 

na dalszych odcinkach, umocnienie w postaci kiszek faszynowych w stopie skarpy, darniowania i 

powyżej humusowanie i obsiew mieszanką traw. 

Jeżeli rowy będą spełniać rolę odbiorników wód deszczowych z projektowanej drogi to należy 

je wykonserwować w ramach robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu 

zachowania ich funkcji. Są to roboty nie wymagające uzyskania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach czy decyzji pozwolenie wodnoprawne. Prace te polegają na wykoszeniu porostów 

ze skarp i dna rowów, odmuleniu dna rowów (max do głębokości 40 cm) oraz na oczyszczeniu / 

udrożnieniu zamulonych przepustów. Roboty te należy prowadzić od projektowanych obiektów aż do 
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recypientów lub na odcinku maksymalnie do 500 m. Powyższe zapewni bezpieczny i sprawny odpływ 

wód z odwodnienia projektowanego odcinka drogi. Jeżeli rowy nie będą stanowić odbiorników cieków, 

to przewiduje się wykonać roboty budowlane związane z ich przełożeniem, jedynie w zakresie 

wskazanym na planach sytuacyjnych. 

Natomiast na ciekach naturalnych przewiduje się wykonać następujące prace: 

• W przypadku braku konieczności zmiany linii brzegu, prace w obrębie obiektów 

inżynierskich będą sprowadzać się do wykonania prac odmuleniowych/konserwacyjnych z 

jednoczesnym umocnieniem koryta materiałem naturalnym (np. kamiennym). 

• W przypadku konieczności zmiany linii brzegu, w nowej lokalizacji zostanie wykonane 

koryto rzeki (z jednoczesnym zasypaniem starego). Koryto zostanie umocnione materiałem 

naturalnym (np. kamiennym). 

Cieki naturalne, które będą stanowić odbiorniki wód deszczowych, należy przygotować na 

zwiększoną ich ilość poprzez wykonanie poniżej obiektu inżynierskiego konserwacji w sposób opisany 

powyżej. Wymaganą długość wykonania tych prac należy określić na etapie wykonywania projektu 

budowlanego. 

Przewiduje się przebudowę zbieraczy drenarskich oraz likwidację sieci drenarskiej w pasie 

drogowym. Projektuje się ok 2885 m zbieraczy zastępczych ułożonych wzdłuż trasy drogi. 

Przekroczenie pasa drogowego wykonać z rur pełnościennych ułożonych w rurach osłonowych. 

 

Przebudowa drenaży rolniczych 

Obwodnicy Głogowa występuje kolizja z siecią drenarską. W celu przejęcia wód drenarskich 

należy wykonać zastępcze zbieracze wzdłuż trasy drogi. Przekroczenie pasa drogowego wykonać z rur 

pełnościennych ułożonych w rurach osłonowych. 

 
Szczegółowe informacje dotyczące melioracji znajdują się w:   
TOM II/2D – Branża melioracyjna  
 

9.2.5.5  Kolizje z liniami kolejowymi  

Kolizje z liniami kolejowymi  

L.P. Pikietaż Obiekt Nazwa rzeki 

1 2+839.80 WO-2.8 
Linia nr 14 Łódź 

Kaliska - Tuplice 

2 5+317.00 WO-5.3 
Linia nr 14 Łódź 
Kaliska - Tuplice 

3 9+095.40 WO-9.0 (PZS) 
Linia nr 273 

Wrocław Główny 

- Szczecin 

4 9+674.15 WO-9.6 
Linia nr 14 Łódź 
Kaliska - Tuplice 

5 14+336.50 WO-14.3 
Linia nr 14 Łódź 

Kaliska - Tuplice 
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9.3 Inne. Wystąpienia o odstępstwo. 

Przedstawione rozwiązania projektowe są zgodne z obowiązującymi warunkami technicznymi z 

wyjątkiem rozwiązań dotyczących kolizji z branżą kolejową, na które powinny zostać uzyskane 

odstępstwa. 

Dla wszystkich wariantów: 

• od art.53.1  Ustawy o transporcie kolejowym w zakresie usytuowania budowli, 

budynków, drzew i krzewów oraz wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii 

kolejowych,  
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