Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Zamawiający:

Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,
Reprezentant:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział we Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186, 53-139 Wrocław
Zamówienie:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA ZADANIA POD NAZWĄ:
„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 3 NA ODCINKU BOLKÓW – JELENIA
GÓRA WRAZ Z BUDOWĄ OBWODNICY KACZOROWA”
Jednostka projektowa:

Databout Sp. z o.o. (wcześniej WYG International)
ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7
02-366 Warszawa
Biuro w Rzeszowie:
Al. Armii Krajowej 80 (piętro 6)
35-307 Rzeszów

Stadium:

I. STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE

Zamierzenie budowlane:

Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra
wraz z budową obwodnicy Kaczorowa

Nazwa opracowania:

TOM I UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA
RAPORT ZE SPOTKAŃ INFORMACYJNYCH

Nr archiwalny:

Data opracowania:

PL9625

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Nr egzemplarza:

29.09.2021

Rzeszów, 29 września 2021r.

Nr tomu:

I

STEŚ 2

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

ZAWARTOŚĆ I SKŁAD
„STUDIUM TECHNICZNO – EKONOMOCZNO – ŚRODOWISKOEGO”
TOM A

CZĘŚĆ OGÓLNA

TOM B
TOM C

STUDIUM GEOLOGICZNO – INŻYNIERSKIE, OPINIA GEOTECHNICZNA,
DOKUMENTACJA HYDROGEOLOGICZNA
CZĘŚĆ TECHNICZA – DROGOWA

TOM D

CZĘŚĆ TECHNICZNA – OBIEKTY INŻYNIERSKIE

TOM E

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

TOM F

ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI RUCHU

TOM G

OPRACOWANIE EKONOMICZNO – FINANSOWE

TOM H

OPRACOWANIE Z ZAKRESU OCHORNY ŚRODOWISKA

TOM I

UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA

I I.

MATERIAŁY PROMOCYJNE

I II.

RAPORT ZE SPOTKAŃ SPOŁECZNYCH

I III. TABELARYCZNE

ZESTAWIENIE

WNIOSKÓW

I

PROTESTÓW

MIESZKAŃCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
I IV. KOPIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW
TOM J

OBLICZENIA PRZEKROJU POPRZECZNEGO DROGI

TOM K

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 3

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z obwodnicą Kaczorowa.”
Spis treści
1.
Uwarunkowania prawne ......................................................................................................5
2.
Przedmiot i podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych na etapie STEŚ ..................5
2.1.
Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych. .........................................................5
2.2.
Podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych. ..........................................................5
2.3.
Cel spotkań informacyjnych .................................................................................................5
3.
Charakterystyka projektu ....................................................................................................5
4.
Przebieg, daty przeprowadzonych spotkań informacyjnych. ................................................. 10
5.
Kopia Komunikatu i planszy dostępne dla mieszkańców dotyczące przedmiotowego
przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeń na terenie gmin, starostw powiatowych oraz
innych dostępnych miejscach . ...................................................................................................... 13
6.
Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz fotografie
tablic ogłoszeń. ............................................................................................................................ 16
7.
Ogłoszenia w prasie i portalach internetowych informujące o spotkaniach informacyjnych. . 116
8.
Zestawienie zgłoszonych wniosów, protestów, opinii ......................................................... 131
9.
Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii ...................................................... 131
9.1.
Zestawienie ankiet .......................................................................................................... 131
9.2.
Zestawienie pism ............................................................................................................ 144
10.
Podsumowanie opinii złożonych po spotkaniach informacyjnych. ....................................... 148
11.
Podsumowanie spotkań .................................................................................................. 150

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 4

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

1. Uwarunkowania prawne
Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
jest zagwarantowany:
•
•
•
•

Konstytucyjnie – „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej” z dnia 2 kwietnia 1997r. – Dz. U. nr 78,
poz. 483;
ustawowo na mocy Prawa Ochrony Środowiska oraz postanowienia dyrektywy 85/337/EC
z późniejszymi zmianami;
ustawowo na mocy Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w odniesieniu do
inwestycji celu publicznego;
na mocy Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji
oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska, sporządzonej w Aarhus
dnia 25 czerwca 1998r. ratyfikowanej przez Polskę ustawa z dnia 21 czerwca 1998r.

2. Przedmiot i podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych na etapie STEŚ
2.1. Przedmiot przeprowadzonych spotkań informacyjnych.
Przedmiotem przeprowadzonych spotkań informacyjnych jest:

Opracowanie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego dla zadania:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy
Kaczorowa”
Inwestycja będzie zlokalizowana w województwie dolnośląskim, powiatach:
•
•
•
•

Jaworskim, na terenie gminy wiejskiej Bolków,
Jeleniogórskim, na terenie gminy Janowice Wielkie;
Złotoryjskim, na terenie gminy Wojcieszów;
Jelenia Góra, na terenie Maciejowej.

2.2. Podstawa przeprowadzonych spotkań informacyjnych.
Podstawą opracowania jest Umowa nr O.WR.D-3.2413.42.2019 z dnia 19.07.2019 r. pomiędzy
Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad a Wyg International Sp. z o. o. (później Databout Sp.
z o. o.) na wykonanie opracowania jw.
2.3. Cel spotkań informacyjnych
Zgodnie z Opisem Przedmiotów Zamówienia na etapie Studium Techniczno-EkonomicznoŚrodowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane było
przeprowadzenie spotkań informacyjnych oraz sporządzenie z nich raportu, które podsumuje wszystkie
opinie dotyczące rozbudowy drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków- Jelenia Góra wraz z budową
obwodnicy Kaczorowa. Spotkania informacyjne zostały zorganizowane przez Databout Sp. z o.o.
Celem przeprowadzonych spotkań było:
•
•
•

Zapoznanie lokalnej społeczności i innych stron (np. organizacje ekologiczne) z trzema
przebiegami rozbudowy drogi krajowej nr 3;
Zebranie uwag oraz spostrzeżeń dotyczących inwestycji;
Analiza i ewentualne uwzględnienie zgłoszonych wniosków, protestów oraz opinii.

3. Charakterystyka projektu
Przedmiotowy odcinek stanowi fragment Drogi Krajowej nr 3 klasy GP, która ma charakter
międzynarodowy wchodząc w skład drogi europejskiej E65 łączącej Szwecję i Grecję. Na terenie Polski
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przebiega południkowo od Świnoujścia przez okolice Szczecina, Gorzów Wielkopolski, Zieloną Górę,
Bolków i Jelenią Górę do granicy z Czechami w miejscowości Jakuszyce.

Rys.1 Orientacyjna lokalizacja zadania na tle kraju.
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Rys.2 Orientacyjna lokalizacja zadania na tle województwa dolnośląskiego.

Do opracowania zaproponowano następujące warianty inwestycji:

•

Wariant W2 – Planowany odcinek drogi krajowej nr 3 rozpoczyna się na końcu obwodnicy
miejscowości Bolków w kilometrażu 437+265.10. Następnie odcinek przebiega istniejącym
śladem drogi krajowej (modyfikując jego przebieg likwidując niezgodne z przepisami łuki
poziome) przez skrzyżowania z drogą powiatową 2814D obok miejscowości Sześć Domków,
skrzyżowania z drogą gminną nr 112408D do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2814D
w miejscowości Mysłów. Od skrzyżowania z DP 2814D droga przebiega nowym śladem aż do
skrzyżowania z drogami powiatowymi nr 2835D i 2850D w miejscowości Radomierz. Nowy
przebieg drogi omija miejscowości Kaczorów oraz częściowo Radomierz i Mysłów. Tworzy on
obwodnice miejscowości Kaczorów. Nowy ślad przecina drogę wojewódzką nr 328, drogi
gminne oraz linię kolejową. W tych miejscach zostaną utworzone przejazdy dołem bądź górą.
Część lokalnych dróg gminnych zostanie odcięta. Od skrzyżowania z DP 2750D i DP 2735D
planowana droga biegnie istniejącym śladem drogi krajowej (modyfikując jego przebieg
likwidując niezgodne z przepisami łuki poziome) aż do początku obwodnicy Maciejowej, gdzie
kończy się opracowanie. Wariant ten jest rozwiązaniem obwodnicy miejscowości Kaczorów
przebiegającej po jej północnej stronie. Planowany odcinek drogi krajowej nr 3 posiadać będzie
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przekrój „2+1” (w miarę możliwości naprzemiennie raz jeden, raz dwa pasy ruchu w jednym
kierunku). Obiekty inżynieryjne również posiadać będą przekrój „2+1”. Skrzyżowania na
opracowywanym odcinku drogi zostaną wykonane jako skrzyżowania skanalizowane
z dodatkowym pasem do skrętu w lewo. Komunikacja ruchu powolnego, pieszego oraz
rowerowego zostanie skierowana na drogi serwisowe (lokalnie ścieżki pieszo-rowerowe lub
chodniki i ścieżki rowerowe), projektowane na całym odcinku planowanej drogi. Z planowanej
drogi zostaną wyeliminowane zjazdy indywidualne do zabudowy oraz przyległych pól.
W wariancie zaproponowano budowę następujących skrzyżowań:

Lp.

Pikietaż

1
2
3
4
5
6

km 438+628,00
km 440+607,05
km 443+203,53
km 449+845,57
km 450+907,17
km 452+182,14
•

Klasa techniczna
drogi
podporządkowanej
DP 2816D
Z
DG 112408D
L
DP 2814D i Starodroże DK 3 DP (Z), Starodroże (G)
Starodroże DK 3
G
DP 2750D, DP 2735D
Z
DP 27750D
Z
Nr drogi
podporządkowanej

Odległość od
poprzedniego
skrzyżowania
1979,05
2596,48
6642,04
1061,60
1274,97

Wariant W6 - Planowany odcinek drogi krajowej nr 3 rozpoczyna się na końcu obwodnicy
miejscowości Bolków w kilometrażu 437+265.10. Następnie odcinek przebiega istniejącym
śladem drogi krajowej (modyfikując jego przebieg likwidując niezgodne z przepisami łuki
poziome) przez skrzyżowania z drogą powiatową 2814D obok miejscowości Sześć Domków,
skrzyżowania z drogą gminna nr 112408D oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 2814D
w miejscowości Mysłów. Przebieg po nowym śladzie rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2826D na końcu miejscowości Mysłów. Kończy się on na skrzyżowaniu z drogami
powiatowymi nr 2835D i 2850D w miejscowości Radomierz. Nowy przebieg drogi omija
miejscowości Kaczorów oraz częściowo Radomierz. Tworzy on obwodnice miejscowości
Kaczorów. Nowy ślad przecina drogę wojewódzką nr 328 oraz linię kolejową. W tych miejscach
zostaną utworzone przejazdy dołem. Część lokalnych dróg gminnych zostanie odcięta. Od
skrzyżowania z DP 2750D i DP 2735D planowana droga biegnie istniejącym śladem drogi
krajowej (modyfikując jego przebieg likwidując niezgodne z przepisami łuki poziome) aż do
początku obwodnicy Maciejowej, gdzie kończy się opracowanie. Wariant ten jest rozwiązaniem
obwodnicy miejscowości Kaczorów przebiegającej całościowo po jej południowej stronie.
Planowany odcinek drogi krajowej nr 3 posiadać będzie przekrój „2+1” (naprzemiennie raz
jeden, raz dwa pasy ruchu w jednym kierunku). Obiekty inżynieryjne również posiadać będą
przekrój „2+1”. Skrzyżowania na opracowywanym odcinku drogi zostaną wykonane jako
skrzyżowania jednopoziomowe skanalizowane z dodatkowym pasem do skrętu w lewo.
Komunikacja ruchu powolnego, pieszego oraz rowerowego zostanie skierowana na drogi
serwisowe (lokalnie ścieżki pieszo-rowerowe lub chodniki i ścieżki rowerowe), projektowane na
całym odcinku planowanej drogi. Z planowanej drogi zostaną wyeliminowane zjazdy
indywidualne do zabudowy oraz przyległych pól.

W wariancie zaproponowano budowę następujących skrzyżowań:
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Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8

Pikietaż

Nr drogi
podporządkowanej

km 438+628,00
DP 2816 D
km 440+607,05
DG 112408D
km 442+800,00
DP 2814D
km 444+334,25
DG 112409D
km 446+098,32 DP 2826D i Starodroże DK 3
km 450+081,14
Starodroże DK 3 i DG
km 452+019,95
DP 2750D, DP 2735D
km 453+294,92
DP 27750D
•

Klasa techniczna drogi
podporządkowanej
Z
L
Z
L
DP (Z), Starodroże (G)
DG (L), Starodroże (G)
Z
Z

Odległość od
poprzedniego
skrzyżowania
1979,05
2192,95
1534,25
1764,07
3982,82
1938,81
1274,97

Wariant W7 - Planowany odcinek drogi krajowej nr 3 rozpoczyna się na końcu obwodnicy
miejscowości Bolków w kilometrażu 437+265.10. Następnie odcinek przebiega istniejącym
śladem drogi krajowej (modyfikując jego przebieg likwidując niezgodne z przepisami łuki
poziome) przez skrzyżowania z drogą powiatową 2814D obok miejscowości Sześć Domków,
skrzyżowania z drogą gminna nr 112408D oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 2814D
w miejscowości Mysłów. Przebieg po nowym śladzie rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą
powiatową nr 2826D na końcu miejscowości Mysłów. Kończy się on na skrzyżowaniu z drogami
powiatowymi nr 2835D i 2850D w miejscowości Radomierz. Nowy przebieg drogi omija
miejscowości Kaczorów oraz częściowo Radomierz. Tworzy on obwodnice miejscowości
Kaczorów. Nowy ślad przecina drogę wojewódzką nr 328 oraz linię kolejową. W tych miejscach
zostaną utworzone przejazdy dołem. Część lokalnych dróg gminnych zostanie odcięta. Od
skrzyżowania z DP 2750D i DP 2735D planowana droga biegnie istniejącym śladem drogi
krajowej (modyfikując jego przebieg likwidując niezgodne z przepisami łuki poziome) aż do
początku obwodnicy Maciejowej, gdzie kończy się opracowanie. Wariant ten jest rozwiązaniem
obwodnicy miejscowości Kaczorów przebiegającej w początkowym odcinku nowego śladu po
północnej stronie. Następnie za miejscowością Kaczorów przechodzi nad Starodrożem DK3 na
południe od istniejącej drogi. Do skrzyżowania z DP 2750D i DP 2735D przebiega on po
południowej stronie istniejącego odcinka drogi krajowej nr 3. Planowany odcinek drogi krajowej
nr 3 posiadać będzie przekrój „2+1” (w miarę możliwości naprzemiennie raz jeden, raz dwa
pasy ruchu w jednym kierunku). Obiekty inżynieryjne również posiadać będą przekrój „2+1”.
Skrzyżowania na opracowywanym odcinku drogi zostaną wykonane jako skrzyżowania
jednopoziomowe skanalizowane z dodatkowym pasem do skrętu w lewo. Komunikacja ruchu
powolnego, pieszego oraz rowerowego zostanie skierowana na drogi serwisowe (lokalnie ścieżki
pieszo-rowerowe lub chodniki i ścieżki rowerowe), projektowane na całym odcinku planowanej
drogi. Z planowanej drogi zostaną wyeliminowane zjazdy indywidualne do zabudowy oraz
przyległych pól.

W wariancie zaproponowano budowę następujących skrzyżowań:

Lp.

Pikietaż

1 km 438+628,00
2 km 440+607,05
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Nr drogi
podporządkowanej

Klasa techniczna drogi
podporządkowanej

DP 2816 D
DG 112408D

Z
L

Rzeszów, 29 września 2021r.

Odległość od
poprzedniego
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3
4
5
6
7
8

km 442+800,00
DP 2814D
km 444+334,25
DG 112409D
km 446+098,32 DP 2826D i Starodroże DK 3
km 449+364,64
Starodroże DK 3 i DG
km 451+283,52
DP 2750D, DP 2735D
km 452+558,49
DP 27750D

Z
L
DP (Z), Starodroże (G)
DG (L), Starodroże (G)
Z
Z

2192,95
1534,25
1764,07
3266,32
1918,88
1274,97

Rys.3 Plan orientacyjny przebiegu korytarzy dla wariantów.

Przyjęte parametry techniczne projektowanej drogi:

• Klasa techniczna drogi – GP (droga główna ruchu przyśpieszonego);
•
•
•
•
•
•

Prędkość projektowa 70km/h;
Prędkość miarodajna 90 km/h;
Długość zależna od wyboru wariantu obwodnicy miejscowości Kaczorów;
Przekrój poprzeczny – 2+1;
Szerokość pasa ruchu – 3,50 m;
Pas separujący - 3,10 m (2,10 m część wybrukowana pasa separującego, 0,50 m opaski
wewnętrzne);
• Szerokość poboczy gruntowych – 1,50 m;
• Kategoria ruchu – KR6;
• Nośność nawierzchni – 115 kN/oś.
4. Przebieg, daty przeprowadzonych spotkań informacyjnych.
Spotkania informacyjne zostały przeprowadzone zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:
•

•

Podanie szczegółowych informacji, dotyczących przedsięwzięcia na bieżąco aktualizowanej
stronie internetowej, pod adresem: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl. Strona będzie aktywna
przez cały czas trwania opracowania studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego;
Wystosowanie prośby o zamieszczenie przez Gminy, Sołectwa, Starostwa Powiatowe znajdujące
się w obszarze planowanej inwestycji informacji o spotkaniach informacyjnych na portach
internetowych i/lub w mediach społecznościowych;
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•

•
•

•

Wystosowanie prośby o zamieszczenie przez Parafie znajdujące się w obszarze planowanej
inwestycji informacji o spotkaniach informacyjnych na portalach internetowych, podczas
ogłoszeń parafialnych bądź na tablicach informacyjnych;
Wyłożenie materiałów promocyjnych do wglądu w widocznym miejscu w gminach oraz
starostwach powiatowych znajdujących się w otoczeniu planowanej inwestycji;
Przeprowadzenie akcji informacyjnej w gminach, powiatach, sołectwach przez które przebiegają
warianty oraz terenie przyległym poprzez wywieszenie we wszystkich miejscowościach
znajdujących się na terenie komunikatu z informacją na temat daty przeprowadzenia zdalnych
spotkań informacyjnych – od 24.11.2020r.
Zamieszczenie informacji ws spotkań informacyjnych w lokalnej poczytanej prasie:
• www.faktyjawor.pl – emisja 26.11.2020r. – 02.12.2020r.

•

Zamieszczenie informacji na znanych portalach internetowych:
• www.jawor24h.pl – emisja od 25.11.2020r.
• www.bolkow24h.pl – emisja od 25.11.2020r.

•

Zamieszczenie informacji w lokalnym radiu:
• Radio Złote Przeboje Jelenia Góra – emisja 30.11.2020r.
• Radio Złote Przeboje Legnica – emisja 30.11.2020r.

•

Informacje dotyczące spotkać informacyjnych

Na ponad tydzień przed planowaną datą rozpoczęcia zdalnie prowadzonych Spotkań
Informacyjnych, Projektant przekazał materiały dotyczące spotkań do urzędów poszczególnych gmin
i miast i sołectw oraz innych instytucji i osób:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prezydent Miasta Jelenia Góra,
Starosta Powiatu Jeleniogórskiego,
Starostwo powiatowe w Jaworze,
Starostwo powiatowe w Złotoryi,
Urząd Gminy Janowice Wielkie,
Urząd Miejski w Bolkowie, Urząd Gminy Wojcieszów,
Sołectwo Radomierz,
Sołectwo Kaczorów,
Sołectwo Radzimowice,
Sołectwo Mysłów,
Sołectwo Jastrowiec,
Sołectwo Nowe Rochowice,
Sołectwo Gorzanowice,
Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jeleniej Górze,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Wałbrzychu,
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu oraz Delegatura w Legnicy,
Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu,
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu,
Komenda Wojewódzka Policji w Jaworze,
Komenda Wojewódzka Policji w Złotoryi,
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu,
Instytut Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu,
Nadodrzański Oddział Straży Granicznej,
Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dolnośląski Urząd Wojewódzki,
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu,
Nadleśnictwo Jawor,
Nadleśnictwo Złotoryja,
Nadleśnictwo Śnieżka,
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
Senator Krzysztof Mróz,
Pan Marcin Augustyniak – Urząd Miejski w Wałbrzychu,
Pełnomocnik Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego,
Pełnomocnik Rządu do spraw przeciwdziałania Wykluczeniu Komunikacyjnemu,
Biuro Strategii PKP,
Centrum Realizacji Inwestycji PKP,
Centralny Port Komunikacyjny,
Instytut Pamięci Narodowej Oddział we Wrocławiu,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Stacja Badawczo – dydaktyczna w Radomierzu

Kopie pism zawiadamiających o spotkaniach informacyjnych zamieszczono w punkcie 6 niniejszego
opracowania.
W skład przekazanych materiałów wchodziły (przedstawione w pkt. 5):
•
•

plakaty informacyjne w formacie A4 z informacją o organizowanych spotkaniach,
ulotki informacyjne w formacie A4 z informacją o założeniach dotyczących planowanej
inwestycji oraz schematem jej lokalizacji,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z dynamicznym
rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej przez koronawirus spotkania
informacyjne odbyły się w sposób zdalny. Wszystkie materiały informacyjne takie jak: prezentacja
multimedialna, orientacja, plan zagospodarowania, ankiety zostały zamieszczone na stronie zadania, tj.
pod adresem: http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl.
W dniach 30.11 – 4.12.2020r. (w godzinach 10:00 – 13:00) oraz 2.12.2020r. (w godzinach 15:00 –
18:00) prowadzony był dyżur telefoniczny przez Wykonawcę dokumentacji projektowej pod numerem
telefonu (17) 785 34 12.
Wypełnione ankiety wyrażające opinię, uwagi i wnioski wobec przyjętych rozwiązań projektowych
zostały przesłane drogą elektroniczną do Wykonawcy dokumentacji projektowej tj. Databout Sp. z o.o.
na adres mailowy dk3@databout.pl do dnia 11.12.2020r.
Ponadto zostało przeprowadzone spotkanie informacyjne w postaci telekonferencji na Microsoft
Teams z lokalną społecznością zamieszkałą wzdłuż rozbudowywanego odcinka DK3 oraz planowanej
obwodnicy m. Kaczorów. Szczegółowe przedstawienie przez projektanta założeń wyjściowych
przedmiotowej inwestycji oraz wstępnych rozwiązań przewidzianych do uszczegółowienie w ramach
STEŚ dla obwodnicy Kaczorowa z elementami koncepcyjnymi dla pozostałych odcinków DK3
przewidzianych do rozbudowy.
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5. Kopia Komunikatu i planszy dostępne dla mieszkańców dotyczące przedmiotowego
przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeń na terenie gmin, starostw
powiatowych oraz innych dostępnych miejscach.
Od dnia 24 listopada 2020 roku miała miejsce akcja informacyjna służąca poinformowaniu
mieszkańców gmin w obszarze planowanej inwestycji o mających się odbyć konsultacji społecznych
w związku z planowanym zadanie.
W wyznaczonych miejscach (urzędy oraz tablice informacyjne) umieszczono następujący
komunikat:
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Ponadto do urzędów gmin, starostw i lokalnych sołtysów zostały przekazane ulotki informacyjne na
temat planowanej inwestycji.
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W lokalnych mediach został zamieszczony baner informujący o odbywających się spotkaniach
informacyjnych.

6. Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz
fotografie tablic ogłoszeń.
Kopie potwierdzeń urzędów gmin, miast, starostw o udostępnieniu projektu do wglądu oraz
zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych.
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„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 56

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 57

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 58

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 59

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 60

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 61

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 62

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 63

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 64

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 65

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 66

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 67

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 68

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 69

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 70

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 71

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 72

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 73

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 74

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 75

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 76

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 77

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 78

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 79

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 80

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 81

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 82

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 83

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 84

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 85

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 86

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 87

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 88

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 89

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 90

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 91

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 92

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 93

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 94

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 95

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 96

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 97

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 98

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 99

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 100

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 101

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 102

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 103

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 104

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 105

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 106

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 107

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 108

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 109

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 110

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 111

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Fotografie tablic ogłoszeń:

Miasto Bolków

Miasto Bolków

Miasto Bolków

Mysłów 44

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 112

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Kaczorów

Kaczorów

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Kaczorów

Mysłów

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 113

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Mysłów

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 114

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Starostwo Powiatowe w Jaworze

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 115

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
Kopia komunikatu została rozwieszona w wymienionych miejscach a ponadto przekazano komunikat do
następujących instytucji:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Urząd Miasta Jelenia Góra;
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze;
Starostwo Powiatowe w Jaworze;
Starostwo Powiatowe w Złotoryi;
Urząd Gminy Janowice Wielkie;
Urząd Miejski w Bolkowie;
Urząd Gminy Wojcieszów;
Sołectwo Radomierz;
Sołectwo Kaczorów;
Sołectwo Radzimowice;
Sołectwo Mysłów;
Sołectwo Jastrowiec;
Sołectwo Nowe Rochowice;
Sołectwo Gorzanowice;
MZDiM w Jeleniej Górze;
Parafia Matki Bożej Różańcowej w Radomierzu;
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Wojcieszowie.

7. Ogłoszenia w prasie
informacyjnych.

i

portalach

internetowych

informujące

o

spotkaniach

Materiały i informacje zostały przekazane także lokalnym mediom, aby poinformować jak
największą ilość mieszkańców o spotkaniu informacyjnym.

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 116

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Portal internetowy – „Bolków 24h”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 117

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

Portal internetowy – „Jawor24h.pl”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 118
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Portal internetowy – „wroclife.pl”

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 119

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”
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internetowy
Parafii
„janowice.parafia.info.pl”
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Portal internetowy „Jelenia Góra – Nasze miasto”
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Portale urzędowe:
Portal – Powiat Złotoryjski, Samorządowy Portal Internetowy
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Portal – Gmina Janowice Wielkie

Portal – Facebook – Sołectwo Radomierz
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Portal – Facebook – Sołectwo Gorzanowice
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Portal – Facebook – Burmistrz Bolkowa Grzegorz K.
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Strona projektu - http://dk3-bolkow-jeleniagora.pl

Strona GDDKiA
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8. Zestawienie zgłoszonych wniosów, protestów, opinii
W trakcie spotkań mieszkańcy złożyli ankiety lub protesty zbiorowe w ilości 153 szt. Łącznie swoje
zdanie wyraziło 319 osób w tym złożono 13 wniosków przez instytucje oraz protesty zbiorowe.
Odpowiedzi projektanta na wnioski oraz zestawienie zgłoszonych wniosków znajduje się w:

Tomie I III.I. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW
MIESZKAŃCÓW WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
Tomie I III.II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PISM WRAZ
Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
9. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii

W poszczególnych dniach do biura Projektanta dotarły ankiety oraz pisma wyrażające opinie
oraz uwagi a także zawierające protesty osób indywidualnych jak również instytucji.
9.1. Zestawienie ankiet
I. W dniach 30.11.2020 – 01.12.2020 otrzymano 4 wiarygodne* egzemplarze ankiet:
(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Marek K. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem 2. Pan Marek twierdzi, że
wariant ten jest logiczny i optymalny, wyeliminuje wypadki, hałas i spaliny oraz odciąży ruch
w Kaczorowie. Natomiast wariant 6 nie ma nic wspólnego z obwodnicą, zniszczy Kaczorów i jego
mieszkańców.
2.
Pan Michał G.-S. mieszkaniec Nowych Rochowic wstrzymuje się od głosu, twierdząc przy tym,
że skrzyżowanie z DG 112408D spowoduje utrudnienia dojazdowe do działki 95 (Browar Roch). Pan
Michał twierdzi, że odwiedziny tego miejsca przez podróżujących spadną o 50% i przedstawia przy
tym propozycję przesunięcia skrzyżowania z DG 112408D.
3.
Pan Paweł K. mieszkaniec Smolca, wybiera wariant W2. Pan Paweł twierdzi, że w miejscu
budowy estakad i tuneli, powinien być przekrój 2+2 (minimum, ale cała droga powinna być
w przekroju 2x2) oraz że wszystkie zjazdy i wjazdy na obwodnicę powinny być wyposażone w pas do
skrętu i pas rozbiegowy.
4.
Państwo Witold i Olga G. z Mysłowa, opowiadają się za budową wariantu W2 oraz W6,
wyrażając przy tym opinię na temat wariantu W7. W przypadku jego budowy inwestycja kolidować
będzie z ujęciem wody pitnej zasilającego gospodarstwo Państwa Witolda i Olgi. Przedstawiono tutaj
obawy dotyczące już w tym momencie utrudnionego dostępu do wody pitnej, zagrożenia zniszczenia
istniejącej infrastruktury systemu wodnego oraz konieczność uwzględnienia w projekcie wykonania
studni głębinowej z gwarantowaną jakością wody zdatnej do picia w kontekście przebiegu drogi, która
jest źródłem zanieczyszczeń. Ze względu na bezpośrednią bliskość drogi DK3 od budynku
mieszkalnego konieczne jest uwzględnienie ekranów akustycznych w projekcie.
II.

W dniu 02.12.2020 otrzymano 1 wiarygodny* egzemplarz ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
Pan Michał K. mieszkaniec Kaczorowa jest za wariantem W7- przy czym twierdzi, że ta obwodnica
najmniej ingeruje w środowisko natomiast obwodnica W2 przechodzi przez obszar wsi Radzimowice,
Natura 2000 oraz ekologiczne tereny.
III.

W dniu 03.12.2020 otrzymano 4 wiarygodne* egzemplarze ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
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1.

Pan Piotr C. mieszkaniec Jeleniej Góry wnosi prośbę o rozważenie zamiany przekroju drogi na
2+2 oraz przedstawia propozycję zjazdu z drogi głównej do parkingu dla podróżnych w km 438+300.
2.
Pani Katarzyna M. z Kaczorowa opowiada się za wariantem W7, ponieważ omija ona najbardziej
zaludnione tereny i nie ingeruje w dużym stopniu na środowisko. Pani Katarzyna odrzuca wariant W2
ze względu na dużą ingerencję w środowisko naturalne oraz brak tunelu, który pozwoliłby na
zachowanie walorów krajobrazowych, jednakże zwraca na jeden pozytywny aspekt jakim jest znaczna
odległość od terenów zamieszkałych. Odrzucenie wariantu W6 wiąże się ze zbyt
bliskim prowadzeniem obwodnicy względem budynków mieszkalnych w miejscowości Kaczorów oraz
problemem obniżającego się tam poziomu wód gruntowych.
3.
Państwo Dariusz i Jolanta B. mieszkańcy Kaczorowa wybierają wariant W2. Odrzucenie wariantu
W6 argumentują bliską odległością planowanej inwestycji od domów jednorodzinnych. Obwodnica
będzie generować znaczny hałas oraz jej budowa może doprowadzić do przerwania cieków wodnych.
Wartość rynkowa gruntów i budynków jednorodzinny ulegnie zmniejszeniu.
4.
Państwo Krzysztof i Małgorzata K. mieszkający w Kaczorowie opowiadają się za wariantem W2,
ponieważ on najmniej ingeruje w życie mieszkańców. W6 wchodzi w ciasną zabudowę co wg Państwa
jest zaprzeczeniem definicji obwodnicy, a pobliskie tereny zostaną zniszczone hałasem i spalinami.
IV.
W dniach 04.12.2020 – 06.12.2020 otrzymano 21 wiarygodnych* egzemplarzy
ankiet:
(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Adam S. mieszkaniec Jeleniej Góry opowiada się za wariantem W7. Przedstawia przy tym
propozycję poprowadzenia obwodnicy przez miejscowość Pastewnik i Płonina oraz zapytanie na temat
miejsca rozpoczęcia zadania.
2.
Pan Bartłomiej G. z Radzimowic, wybiera wariant W7, który według niego jest optymalny. Pan
Bartłomiej odrzuca wariant W2 wchodzący w obszar Natura 2000 oraz przebiegający blisko
miejscowości Radzimowice.
3.
Pan Bartłomiej S. mieszkaniec Kaczorowa jest za wariantem W2, który wg niego jest faktyczną
obwodnicą natomiast wariant W6 wpłynie na zniszczenie środowiska, uniemożliwienie wykorzystania
działek do agroturystyki. Pan Bartłomiej twierdzi, że wariant W6 nie jest obwodnicą.
4.
Pan Jacek G. z Mysłowa wybiera wariant W2, który wg niego jest najbardziej perspektywiczny.
W przypadku pozostałych przebiegów wystąpi brak zjazdu do posesji w obrębie nowej drogi oraz
zwiększy się hałas w stosunku do stanu istniejącego stąd Pan Jacek wnosi o zjazd z drogi głównej
oraz ekrany akustyczne przy posesji 129/1.
5.
Pan Józef K. mieszkaniec Kaczorowa jest za wariantem W2. W bezpośrednim sąsiedztwie
prowadzi karczmę i noclegi. Odrzuca wariant W6, ponieważ ingeruje on w miejsce wybierane przez
turystów ze względów widokowych i odległości od DK3.
6.
Pan Łukasz G. właściciel działek w Bolkowie opowiada się za wariantem W2 oraz W7,
odrzucając wariant W6 ze względu na spowodowanie przez obwodnicę więcej hałasu i zanieczyszczeń
dla mieszkańców ul. Nowej Wsi i Kamieniogórskiej.
7.
Pan Marek K. mieszkaniec Radzimowic, wybiera wariant W7. Przedstawia zapytanie
o dopasowanie zjazdu z wiaduktu do warunków obecnych (dot. skrzyżowania dróg gruntowych).
8.
Pan Michał B. z Warszawy opowiada się za wariantem W2, dodając jednak, że przekrój 2+1 jest
niewystarczającym przekrojem oraz w przypadku pozostałych wariantów – biegną one zbyt blisko
zwartej zabudowy mieszkalnej.
9.
Pan Michał R. mieszkaniec Kaczorowa protestuje przeciwko wariantowi W6, ze względu na
konieczność wyburzenia wielu budynków, zniszczenia atrakcyjności i walorów rekreacyjnych części
Kaczorowa. Pan Michał twierdzi, że pozostałe warianty stanowią bardziej atrakcyjną alternatywę dla
wariantu W6.
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10.
Pan Piotr R. mieszkaniec Kaczorowa protestuje przeciwko wariantowi W6, ze względu na
konieczność wyburzenia wielu budynków, zniszczenia atrakcyjności i walorów rekreacyjnych części
Kaczorowa. Pan Piotr twierdzi, że pozostałe warianty stanowią bardziej atrakcyjną alternatywę dla
wariantu W6.
11.
Pan Roman R. z Wierzchosławic wybiera wariant W2, nie podając przy tym żadnych
argumentów.
12.
Pan Stanisław Cz. z Kaczorowa opowiada się za wariantem W7, ponieważ omija on centrum wsi.
Pan Stanisław odrzuca W6, który wg niego stwarzać będzie uciążliwość, hałas oraz spaliny.
W przebiegu wariantu W6 znajdują się urządzenia dostarczające wodę do jego domu.
13.
Pan Wiktor U. mieszkaniec Radzimowic wybiera wariant W7, oceniając go jako wariant
optymalny. Wariant W2 niszczy krajobraz oraz środowisko obszaru Natura 2000 i przebiega zbyt blisko
miejscowości Radzimowice.
14.
Pani Bożena K. mieszkanka Kaczorowa wybiera wariant W2, stwierdzając przy tym, że wariant
W6 zakłóci spokój obszaru, na którym jest zlokalizowany.
15.
Pani Edyta J. mieszkanka Kaczorowa wybiera wariant W2 -najbardziej korzystny dla
miejscowości Kaczorów i ludzi, stwierdzając przy tym, że wariant W6 zniszczy miejscowość Kaczorów.
16.
Pani Helena R. z Kaczorowa wybiera wariant W2 i protestuje przeciw realizacji planowanej
obwodnicy wariantu W6 ze względu na konieczność wyburzenia wielu budynków, zniszczenia
atrakcyjności i walorów rekreacyjnych części Kaczorowa. Pani Helena twierdzi, że wariant W7 stanowi
bardziej atrakcyjną alternatywę dla wariantu W6.
17.
Pani Jolanta W. mieszkanka Radzimowic, wybiera wariant W7. Wg niej wariant W2 niszczy
krajobraz oraz środowisko obszaru Natura 2000 i przebiega zbyt blisko miejscowości Radzimowice.
18.
Pani Katarzyna R. z Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2. Protestuje przy tym przeciwko
realizacji planowanej obwodnicy wariantu W6 ze względu na konieczność wyburzenia wielu
budynków, zniszczenia atrakcyjności i walorów rekreacyjnych części Kaczorowa. Pani Katarzyna
twierdzi, że warianty pozostałe stanowią bardziej atrakcyjną alternatywę dla wariantu W6
a najbardziej zadowalającym będzie wybór W2.
19.
Pani Władysława G. mieszkanka Radzimowic jest za wariantem W7, który jest optymalny. Wg
Pani Władysławy wariant W2 niszczy krajobraz, środowisko obszar Natura 2000. Droga przebiega zbyt
blisko miejscowości Radzimowice.
20.
Pan Piotr i Pan Jacek D. z Kaczorowa, opowiadają się za wariantem W2, który wg nich zasługuje
na uwagę. Odrzucają wariant W6, ponieważ przechodzi on przez działkę, na której znajduje się dom
mieszkalny oraz budynki gospodarcze. Występują tam liczne ujęcia wody pitnej. Obwodnica zamknie
drogę dojazdową do części działki 352/1 i do lasu. Las przez budowę obwodnicy może uschnąć,
ponieważ rośnie na skałach.
21.
Państwo Elżbieta i Dariusz Z. mieszkańcy Kaczorowa, wybierają wariant W2 ze względu na brak
zabudowań w okolicy jego lokalizacji. Państwo Elżbieta i Dariusz odrzucają wariant W6, twierdząc, że
jest on uciążliwy dla społeczności lokalnej oraz przechodzi nad ich domem. Wariant mocno
przekształci krajobraz wsi. Wariant jest przenośnią zasad obwodnicy i na jego obszarze 6 znajdują się
ujęcia wody. Wartości nieruchomości ulegną obniżeniu. Natomiast wariant W7 przechodzi przez
obrzeża wsi Kaczorów.
V. W dniu 07.12.2020 otrzymano 32 wiarygodne* egzemplarze ankiet:
(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Andrzej S. z Kaczorowa, nie wybiera żadnego z wariantów i twierdzi, że obwodnica powinna
przebiegać poza terenem miejscowości a nie prze jej środek.
2.
Pan Bronisław S. mieszkaniec Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2- najbardziej
sprzyjającym dla mieszkańców Kaczorowa i środowiska naturalnego wsi. Pan Bronisław twierdzi, że
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wariant W6 nie jest żadną obwodnicą, ponieważ przechodzi przez miejscowość Kaczorów. Uważa, że
zakłóci to spokój i życie okolicznej ludności. Ponadto zniszczy przyrodę i walory krajobrazowe.
3.
Pan Ireneusz K. z Kaczorowa, wybiera wariant W2, twierdząc, że najodpowiedniejszymi
wariantami byłby wariant 3 lub wariant 4, które zostały wcześniej odrzucone. Pan Ireneusz zwraca
uwagę na uciążliwość wariantu W6 dla mieszkańców ul. Jeleniogórskiej, ul. Nowa Wieś,
ul. Kamiennogórskiej, który spowoduje duże natężenie hałasu oraz źle wpłynie na jakoś powietrza.
Wariant W6 przebiega po obszarach chronionych i obszarze Natura 2000. Nie spełnia założeń
obwodnicy.
4.
Pan J. z Kaczorowa, wybiera wariant W2, który ocenia jako wariant dopuszczalny. W przypadku
wariantu W6 twierdzi, że inwestycja przebiega blisko domów, co spowoduje uciążliwe skutki dla
mieszkańców oraz że nie spełnia on definicji obwodnicy.
5.
Pan Józef G. mieszkaniec Kaczorowa, nie wybiera żadnego z wariantów.
6.
Pan Marek T. z Kaczorowa, wybiera wariant W2 oceniając go jako wariant korzystny dla
większości mieszkańców. W przypadku pozostałych wariantów Pan Marek zaznacza ich przebieg przez
jego działkę. Na działce 349/2 planowana jest inwestycja rolnicza/ budowa przetwórni warzywnej.
Zwiększy się ruch przez co zaniżą się wartości działek budowlanych oraz komfort życia. Teren jest pod
ochroną - Natura 2000.
7.
Pan Paweł S. z Kaczorowa, wybiera wariant W2 oceniając go jako najlepszy wariant.
W przypadku wariantu W6 twierdzi, że nie jest on żadną obwodnicą tylko dodatkową drogą przez
Kaczorów. Zniszczy ona wieś, zakłóci spokój i wprowadzi utrudnienia dla mieszkańców Kaczorowa.
8.
Pan Tadeusz T. z Kaczorowa wybiera wariant W2 ze względu, że nie przebiega w bliskiej
odległości od domostw. W przypadku wariantu W6 twierdzi, że wariant ten zniszczy wieś i zakłóci
spokój mieszkańców. Nie rozwiązuje on problemu odciążenia natężenia ruchu w miejscowości. Nie jest
to obwodnica jak zakłada projekt.
9.
Pan Tadeusz Ż. z Kaczorowa wybiera wariant W2. Odnośnie wariantu W6 twierdzi, że błędem
jest poprowadzenie drogi o dużym natężeniu ruchu przez środek wsi, która powinna przebiegać przez
obszar niezabudowany.
10.
Pan Zygmunt L. mieszkaniec Bolkowa wybiera wariant W2, zaznaczając przy tym, że wariant
W6 nie wpłynie na złagodzenie natężenia ruchu na ul. Kamiennogórskiej ale zwiększy problem hałasu
w tym obszarze.
11.
Pani Anna K.-W. z Kaczorowa, nie wybiera żadnego z wariantów i twierdzi, że warianty W6 oraz
W7 zakłócą ciszę i spokój mieszkańców wsi, co wpłynie na jakoś życia a w konsekwencji doprowadzi
do wyjazdu i opuszczenia domów przez wielu ludzi.
12.
Pani Beata P. mieszkanka Kaczorowa wybiera wariant W2 oceniając go jako optymalny wariant,
ponieważ biegnie z daleka od zabudowań mieszkalnych i gospodarczych a także chroni je przed
hałasem. Wywoła najmniej szkód dla mieszkańców w przypadku zajęcia ewentualnych działek.
13.
Pani Beata W. z Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2 twierdząc, że to wariant najmniej
zakłócający życie mieszkańców wsi Kaczorów. W przypadku wariantu W6 twierdzi, że obwodnica nie
może przebiegać przez środek wsi.
14.
Pani Danuta B. mieszkanka Kaczorowa, wybiera wariant W2 twierdząc przy tym, że wariant W6
nie spełnia założeń obwodnicy.
15.
Pani Elżbieta P. i Pan Waldemar P. mieszkańcy Kaczorowa, wybierają wariant W2, ponieważ
przebiega on z dala od siedlisk ludzkich i zapewnia bezpieczeństwo.
16.
Pani Emilia H. z Bolkowa wybiera wariant W7, który najmniej ingeruje w środowisko.
17.
Pani Izabela Sz. mieszkanka Kaczorowa, twierdzi, że wariant W2 jest akceptowalny, natomiast
wariant W6 jedynie wzmoży hałas, doprowadzi do nadmiernej emisji spalin oraz spowoduje smog,
pogorszy jakość życia mieszkańców i zdewastuje centrum wsi. Zniszczy walory krajobrazowe
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miejscowości i terenów wokół domów. Inwestycja powinna być przeprowadzona obrzeżem
miejscowości.
18.
Pani Janina B. z Kaczorowa nie wybiera żadnego z wariantów oraz twierdzi, że wariant W6 nie
spełnia założeń obwodnicy i nie ułatwi życia mieszkańców.
19.
Pani Janina D. mieszkanka Kaczorowa, wybiera wariant W2 i twierdzi, że nie koliduje on
z mieszkańcami i ich dobytkiem (mieszkańcami Kaczorowa).
20.
Pani Joanna T. z Kaczorowa wybiera wariant W2, który jak twierdzi nie będzie miał bardzo
negatywnego oddziaływania na życie mieszkańców danej miejscowości. Zniweluje on hałas, spaliny
i inne zanieczyszczenia (spora odległość od terenów zamieszkałych). Wszelkie inwestycje powinny
uwzględniać dobro mieszkańców terenów, na których są realizowane.
21.
Pani Katarzyna Ch. mieszkanka Mysłowa wybiera wariant W2. W przypadku wariantu W6 wnosi
o uwzględnienie przejścia dla pieszych (ponad lub poniżej drogi) w obrębie działki 302/1 i 614/2,
zapewnienie drogi dojazdowej do działki 302/1 (budynek 84) oraz uwzględnienie uszkodzenia tego
budynku - 100 letni budynek oraz zainstalowania ekranów wygłuszających hałas. Do działki
doprowadzona jest woda ze studni znajdującej się po drugiej stronie drogi.
22.
Pani Maria Ch. mieszkanka Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2- jako najlepszą opcją.
W przypadku wariantu W6 twierdzi, że nie jest on obwodnicą Kaczorowa, ponieważ przechodzi przez
sam środek miejscowości.
23.
Pani Maria K. z Kaczorowa, wybiera wariant W2, który ocenia jako najlepszy wariant, ponieważ
omija całą wieś i nie zaszkodzi mieszkańców. Obwodnica powinna omijać Kaczorów. Odnośnie
wariantu W6 - Pani Maria jest właścicielką domu na działce, przez którą biegnie inwestycja co zakłóci
spokój jej rodziny oraz mieszkańców Kaczorowa.
24.
Pani Marta J. z Kaczorowa, wybiera wariant W2, który ocenia jako wariant do zaakceptowania.
Odnośnie wariantu W6 Pani Marta twierdzi, że nie spełnia on definicji obwodnicy. Dołożenie drogi
szybkiego ruchu znacznie dociąży życie mieszkańców, głównie mieszkających przy inwestycji w postaci
wariantu 6 (teren najbardziej zabudowany). Wariant ten nie wpłynie na poprawę problemu z
natężeniem ruchu w Kaczorowie.
25.
Pani Marta O. mieszkanka Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2 oceniając go jako
najlepszy. W przypadku wariantu W6 nastąpi za duża ingerencja w życie mieszkańców Kaczorowa.
Wariant ten nie rozwiązuje problemu zmniejszenia natężenia ruchu w tej miejscowości.
26.
Pani Natalia F. z Nysy wybiera wariant W7.
27.
Pani Regina T. mieszkanka Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2, który wg niej faktycznie
jest obwodnicą Kaczorowa, ponieważ odciąży miejscowość z nadmiernego ruchu, spalin oraz hałasu.
28.
Pani Iwona S. z Kaczorowa, opowiada się za wariantem W2. Pani Iwona twierdzi, że wariant W6
przebiega blisko zabudowań mieszkalnych co spowoduje uciążliwość dla mieszkańców (hałas podczas
budowy i eksploatacji), zanieczyszczenie środowiska oraz spadek wartości nieruchomości. Zaprzecza
on idei obwodnicy. Przez wybudowanie obwodnicy 6 zostanie zablokowany rozwój działalności
turystycznej (ankietowana planuje w najbliższym czasie rozwinąć działalność turystyczną), integracja
w obszary cenne przyrodniczo.
29.
Państwo Renata i Marian A. z Kaczorowa opowiadają się za wariantem W2, który nie ingeruje
w życie mieszkańców wsi Kaczorów, natomiast wariant W6 spowoduje zanieczyszczenie pól na których
uprawiana jest pasza ekologiczna dla drobiu. Wejście obwodnicy 6 na działkę 419 może uniemożliwić
powstanie planowanej działalności oraz zakłócić zróżnicowany w forę i faunę ekosystem.
30.
Państwo Magdalena i Maciej T. z Kaczorowa opowiadają się za wariantem W2 - najlepszym,
ponieważ przebiega daleko od zabudowań. Odnośnie wariantu W6 i W7 Państwo Magdalena i Maciej
twierdzą, że planowana droga przebiegać będzie blisko ich posiadłości (50 m od strony południowej
co będzie uciążliwe poprzez spaliny, hałas) oraz przez obszar Natura 2000.
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31.
Państwo Krystyna i Zygmunt P. mieszkańcy Kaczorowa, wybierają wariant W2, ponieważ
przebiega on z dala od siedlisk ludzkich, nie koliduje z interesem wiosek a wręcz go uwzględnia.
32.
Pan Mieczysław J. z Kaczorowa, nie wybiera żadnego z wariantów i twierdzi, że obwodnica
będzie źle wpływać na życie ludzi (zakłóci ich spokój). Zwiększony hałas, zwiększona emisja spalin
wpłynie negatywnie na zdrowie ludzi. Obwodnica powinna przebiegać bokiem i ominąć całkowicie
Kaczorów.
VI.

W dniu 08.12.2020 otrzymano 4 wiarygodne* egzemplarze ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Maciej M. mieszkaniec Kaczorowa uważa, że wybór wariantu W6 przyniesie negatywne
skutki dla stanu środowiska przyrodniczego i lokalnego krajobrazu na terenach otuliny Rudawskiego
Parku Krajobrazowego, Obszaru Natura 2000 „Góry Kaczawskie i Pogórze Kaczawskie”. Twierdzi, że
puszczenie ruchu przez wioskę, pomiędzy domami, zaprzecza definicji obwodnicy. W okolicy
powstanie hałas a piękny widok okolicy zostanie zastąpiony widokiem betonowych słupów, co może
się przyczynić do obniżenia wartości nieruchomości. Na etapie budowy tunelu i estakad może dojść do
wyschnięcie okolicznych studni głębinowych. Ponadto silne wstrząsy podczas budowy mogą
spowodować uszkodzenie przedwojennego domu Pana Macieja. Preferuje on wybór wariantu W7 jako
obwodnicy miejscowości Kaczorów.
2.
Pani Bożena M. mieszkanka Kaczorowa uważa, że warianty W6 i W7 nie spełniają definicji
obwodnicy, ponieważ powinny one przebiegać poza zasięgiem domów, a nie przez „środek ogródka”.
Preferuje ona wybór wariantu W2 jako obwodnicy miejscowości Kaczorów.
3.
Pani Ewelina Ch.-R. mieszkanka Kaczorowa oznajmia, że wariant W6 przebiega blisko jej działki.
Twierdzi, że naruszając teren blisko jej działki, można naruszyć dopływ wody (susza). Preferuje ona
wybór wariantu W2 jako obwodnicy Kaczorowa, ponieważ omija on działki oraz budynki.
4.
Pani Renata S. mieszkanka Mysłowa oznajmia, że warianty W6 i W7 odcinają dojazd do jej
posesji. Preferuje ona wybór wariantu W2 jako obwodnicy miejscowości Kaczorów.
VII.

W dniu 09.12.2020 otrzymano 13 wiarygodnych* egzemplarzy ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Andrzej Ch. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2. Protestuje przy tym
przeciwko realizacji planowanej obwodnicy wariantu W6 ze względu na przebieg trasy w pobliżu
Domu Dziecka, w którego sąsiedztwie znajduje się studnia, z której korzysta wiele rodzin. Twierdzi, że
obwodnica wariantu W6 uniemożliwi przyciąganie do Kaczorowa turystów, gdzie swój początek ma
rzeka Kaczawa. Pan Andrzej akceptuje wariant obwodnicy W7, ponieważ częściowo jest podobny do
wariantu przedstawionego w planie zagospodarowania przestrzennego Kaczorowa oraz proponuje,
aby przebiegał wzdłuż drogi gminnej przebiegającej równolegle do DK3 od strony północnej.
2.
Pan Grzegorz S. mieszkaniec Radomierza w imieniu swoim i innych mieszkańców opowiada się
za wariantem W2. Zauważa, że na całej długości miejscowości Radomierz pominięto potrzeby
rolników, a w wariantach W6 i W7 nie jest uwzględniony wyjazd z gospodarstwa rolnego oraz
prywatnych posesji (nr działki 127/6) do drogi dojazdowej do pól uprawnych (nr działki 121). Brak
przejazdu dla maszyn rolniczych jest niedopuszczalny przez rolników. Ponadto w obrębie działki nr
35/3 znajduje się droga, która wymaga remontu, lecz nie jest uwzględniona w przedmiotowej
inwestycji. Pan Grzegorz zaznacza, że przejazd maszyn rolniczych przez pobliskie projektowane
skrzyżowanie z DK3 będzie stwarzał duże zagrożenie oraz wyjazd z miejscowości Radomierz
w kierunku Jeleniej Góry będzie wysoce niebezpieczny z uwagi na prędkości pojazdów poruszających
się po tym odcinku drogi. W imieniu swoim oraz pozostałych mieszkańców zwraca się z prośbą
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o wystosowanie rozwiązań technicznych, które nie pogorszą sytuacji bytowej mieszkańców
miejscowości Radomierz, a będą korzystnie wpływać na bezpieczeństwo i dobro mieszkańców.
3.
Pan Juliusz K. mieszkaniec Smolca opowiada się za wariantem W7, lecz popiera również wariant
W2, ponieważ przebiega z dala od terenów zabudowy, jest najkrótszy, najbezpieczniejszy oraz z drogi
będzie dobrze widać podgórze i Karkonosze. Twierdzi, że jedyną wadę tego rozwiązania mogą odczuć
mieszkańcy Radzimowic. Według Pana Juliusza wariant W6 jest nie do przyjęcia, ponieważ wywiera
największy negatywny wpływ na mieszkańców Kaczorowa, natomiast wariant W7 pod tym względem
jest mniej szkodliwy.
4.
Pan Ryszard P. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ
przebiegają przez miejscowość.
5.
Pan Ryszard P. mieszkaniec Radomierza opowiada się za wariantami W6 i W7. Zaznacza, że
rolnicy nie mają możliwości przepędu bydła oraz przejazdu maszynami rolniczymi na pola uprawne.
Pan Ryszard zauważa, że jest możliwość wykonania przejazdu dołem między drogami gminnymi
o numerach działek 472 i 73 w Radomierzu. Dodatkowo przekazuje cenną uwagę, że gospodarstwa są
zalewane wodą spływającą z DK3.
6.
Pani Agnieszka M. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W7. Stanowczo nie
wyraża zgody na wariant W6, ponieważ przebiega przed oknami Jej domu. Wariant obwodnicy W6
całkowicie zakłóci spokojne życie oraz obniży wartość nieruchomości. Pani Agnieszka twierdzi, że
budowa estakady i tunelu może uszkodzić domy na ulicy Nowa Wieś, ponieważ są to budynki
przedwojenne, pozbawione fundamentów. Ponadto mieszkańcy ww. ulicy posiadają studnie głębinowe
i martwią się o ich funkcjonowanie po zakończeniu robót związanych z budowa obwodnicy.
7.
Pani Aldona O. i Pani Lucyna S. mieszkanki Nowych Rochowic nie wybierają żadnego wariantu.
Panie twierdzą, że nie było jakichkolwiek konsultacji w sprawie przejęcia działek pod inwestycję.
Zauważają, że nie ma możliwości przeprowadzenia bydła oraz przejazdu maszynami rolniczymi przez
DK3 oraz wnioskują o zamontowanie ekranów akustycznych na działce nr 104/3.
8.
Pani Anna P. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ przebiegają
przez miejscowość niszcząc jej krajobraz. Ponadto w pobliżu przebiegu wariantu W6 wielu
mieszkańców Kaczorowa posiada ujęcia wody pitnej.
9.
Pani Anna P. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ przebiegają
przez miejscowość.
10.
Pani Anna P. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jako jedyny jest
bezpieczny dla mieszkańców oraz słuszny ze względów społecznych. Warianty W6 i W7 są
niekorzystne, ponieważ przebiegają przez miejscowość. Pani Anna zauważa, że wariant W7 przebiega
przez teren, na którym mieszkańcy ulicy Kolejowej posiadają studnie służące ujęciu wody.
11.
Pani Maria Sz. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ przebiegają
przez miejscowość niszcząc jej krajobraz.
12.
Pani Natalia K. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ
przebiegają przez miejscowość niszcząc jej krajobraz oraz pomniki przyrody Pani Natalia zauważa,
że wariant W6 przebiega przez teren, na którym wielu mieszkańców Kaczorowa posiada studnie
służące ujęciu wody.
13.
Pani Sylwia D. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są niekorzystne, ponieważ przebiegają
przez miejscowość niszcząc jej krajobraz.
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VIII.

W dniu 10.12.2020 otrzymano 28 wiarygodnych* egzemplarzy ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Nadleśnictwo Jawor, opowiada się za wariantem W7 nie podając żadnych argumentów. Proszą
o możliwość dojazdu do wszystkich kompleksów leśnych oraz o wykonanie dróg serwisowych w takiej
technologii, aby była możliwość przewozu drewna przez samochody transportowe o wysokim tonażu.
2.
Pan Damian M. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa i Mysłowa. Obwodnica w wariancie W6 i W7
uniemożliwi Panu Damianowi prowadzenie działalności rolniczej, polegającej na wypasaniu bydła.
Twierdzi, że obwodnica w tych wariantach stanowi duże niebezpieczeństwo dla bydła poprzez szybko
poruszające się samochody. Hałas negatywnie wpłynie na dobrostan zwierząt.
3.
Pan Dariusz M. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W7. Nie wyraża zgody na
wybór wariantu W6, ponieważ spowoduje spadek komfortu życia, spadek wartości rynkowej
nieruchomości, stwarza zagrożenie dla studni głębinowych oraz zagraża uszkodzeniu domów w trakcie
budowy.
4.
Pan Jacek P. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa, Mysłowa i części Radomierza. Warianty W6 i W7 nie do
zaakceptowania, ponieważ przebiegają przez Kaczorów i Radomierz. Pan Jacek zaznacza, że w pobliżu
wylotu planowanego tunelu w wariancie W6 znajduje się ujęcie wody pitnej.
5.
Pan Jarosław W. mieszkaniec Mysłowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najmniej
szkodliwy dla mieszkańców Mysłowa i Kaczorowa. Nie zgadza się na wybór wariantów W6 i W7,
ponieważ przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie Jego domu. Pan Jarosław zaznacza, że przez
działkę nr 636/2 oraz pod drogą DK3 przechodzi ujęcie wody oraz twierdzi, że samochody ciężarowe
wywołują drgania budynku, w którym mieszka. Ponadto hałas pochodzący z drogi jest bardzo
uciążliwy w życiu, jednak nie wyraża zgody na montaż ekranów akustycznych. Pan Jarosław
informuje, że na działce nr 341/2 występuje ptak Derkacz, który jest objęty ścisłą ochroną.
6.
Pan Kacper M. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa i Mysłowa. Obwodnica w wariancie W6 i W7
uniemożliwi Panu Kacprowi prowadzenie działalności rolniczej, polegającej na wypasaniu bydła.
Twierdzi, że obwodnica w tych wariantach stanowi duże niebezpieczeństwo dla bydła poprzez szybko
poruszające się samochody. Hałas negatywnie wpłynie na dobrostan zwierząt.
7.
Pan Kamil Z. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W6, nie podając żadnych
argumentów. Pan Kamil proponuje, aby w Radomierzu Dolnym oraz środkowym wykonany został pas
do włączania się do ruchu w kierunku Jeleniej Góry, ponieważ włączenie się do ruchu jest bardzo
trudne i niebezpieczne, ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów. Pan Kamil również proponuje,
aby wykonać przejazd gospodarczy dołem w górnym Radomierzu, aby umożliwić rolnikom
bezkolizyjny dojazd do pól uprawnych.
8.
Pan Kamil Z. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ warianty W6
i W7 przebiegają przez miejscowość i nie poprawiają warunków życia jej mieszkańców. Pan Kamil
zaznacza, że wariant W6 ingeruje w infrastrukturę studni i wodociągów zaopatrujących w wodę
mieszkańców oraz Dom Dziecka i wraz z mieszkańcami ulicy Kamiennogórskiej obawia się o utratę
dostępu do wody. Pan Kamil jest zadowolony z perspektywy rozładowania ruchu drogowego
w Kaczorowie, jednak w przypadku wyboru wariantu W6 będzie ubiegał się o wywłaszczenie, ze
względu na bliski przebieg drogi w pobliżu Jego domu.
9.Pan Piotr M. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa i Mysłowa. Obwodnica w wariancie W6 i W7 uniemożliwi Panu
Piotrowi prowadzenie działalności rolniczej, polegającej na wypasaniu bydła. Twierdzi, że obwodnica
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w tych wariantach stanowi duże niebezpieczeństwo dla bydła poprzez szybko poruszające się
samochody. Hałas negatywnie wpłynie na dobrostan zwierząt.
10.
Pan Przemysław H. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, nie podając
żadnych argumentów. Pan Przemysław jest przeciwny wariantowi W6, ponieważ przebiega przez
teren gęsto zaludniony w Kaczorowie, bowiem taki przebieg znacząco pogorszy komfort życia
mieszkańców i zniszczy walory turystyczne okolicy.
11.
Pan Rafał W. mieszkaniec Mysłowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najmniej
szkodliwy dla mieszkańców Mysłowa i Kaczorowa. Nie zgadza się na wybór wariantów W6 i W7,
ponieważ przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie Jego domu. Pan Rafał zaznacza, że przez działkę
nr 636/2 oraz pod drogą DK3 przechodzi ujęcie wody oraz twierdzi, że samochody ciężarowe
wywołują drgania budynku, w którym mieszka. Ponadto hałas pochodzący z drogi jest bardzo
uciążliwy w życiu, jednak nie wyraża zgody na montaż ekranów akustycznych. Pan Rafał informuje, że
na działce nr 341/2 występuje ptak Derkacz, który jest objęty ścisłą ochroną.
12.
Pan Tomasz N. mieszkaniec Radomierza opowiada się za wariantem W2, nie podając żadnych
argumentów. Pan Tomasz proponuje, aby wykonać pas do skrętu w prawo z kierunku Jeleniej góry do
Radomierza oraz pas do włączania się do ruchu w kierunku Jeleniej Góry, ponieważ włączenie się do
ruchu jest bardzo trudne ze względu na duże natężenie ruchu pojazdów. Twierdzi, że takie
rozwiązanie poprawi bezpieczeństwo a skrzyżowaniu.
13.
Pan Waldemar R. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, twierdząc, że jako
jedyny spełnia założenia obwodnicy. Warianty W6 i W7 negatywnie wpłyną na planowane
w przyszłości inwestycje związane z Jego gruntem. Twierdzi, że oba warianty stwarzają zagrożenie dla
mieszkańców poprzez hałas, emisję CO2 i pogorszenie jakości wody pitnej. Pan Waldemar zaznacza,
że efektem wysokich nasypów towarzyszących drodze będą gigantyczne zaspy śnieżne oraz wszelkie
zanieczyszczenia będą spływać na Jego posesję i w dalszym ciągu do potoku, ponadto warianty
obwodnicy W6 i W7 wpłyną destrukcyjnie na rozwój turystyki.
14.
Pan Władysław W. mieszkaniec Mysłowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najmniej szkodliwy dla mieszkańców Mysłowa i Kaczorowa. Nie zgadza się na wybór wariantów W6
i W7, ponieważ przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie Jego domu. Pan Władysław zaznacza, że
przez działkę nr 636/2 oraz pod drogą DK3 przechodzi ujęcie wody oraz twierdzi, że samochody
ciężarowe wywołują drgania budynku, w którym mieszka. Ponadto hałas pochodzący z drogi jest
bardzo uciążliwy w życiu, jednak nie wyraża zgody na montaż ekranów akustycznych. Pan Władysław
informuje, że na działce nr 341/2 występuje ptak Derkacz, który jest objęty ścisłą ochroną.
15.
Pan Zbigniew Sz. mieszkaniec Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są nie do przyjęcia, ponieważ
przebiegają przez miejscowość, co będzie uciążliwe dla mieszkańców. Pan Zbigniew wraz
z mieszkańcami ulicy Rogowej twierdzi, że przebieg obwodnicy W6 i W7 może obniżyć poziom wód
gruntowych i zakłócić funkcjonowanie studni.
16.
Pani Agnieszka T. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa oraz Mysłowa, jako jedyny pozwoli ominąć
powyższe miejscowości i obniżyć hałas wywołany ruchem samochodowym na DK3. Warianty W6 i W7
są nie do przyjęcia, ponieważ przebiegają przez miejscowość niszcząc dorobek życia wielu
mieszkańców.
17.
Pani Anna W. mieszkanka Mysłowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najmniej
szkodliwy dla mieszkańców Mysłowa i Kaczorowa. Nie zgadza się na wybór wariantów W6 i W7,
ponieważ przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie Jej domu. Pani Anna zaznacza, że przez działkę nr
636/2 oraz pod drogą DK3 przechodzi ujęcie wody oraz twierdzi, że samochody ciężarowe wywołują
drgania budynku, w którym mieszka. Ponadto hałas pochodzący z drogi jest bardzo uciążliwy w życiu,
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jednak nie wyraża zgody na montaż ekranów akustycznych. Pani Anna informuje, że na działce nr
341/2 występuje ptak Derkacz, który jest objęty ścisłą ochroną.
18.
Pani Beata M. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najbardziej
korzystny dla mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6 i W7 są nie do przyjęcia, ponieważ przebiegają
przez miejscowość zakłócając życie Jej i wielu mieszkańców.
19.
Pani Elżbieta K. mieszkanka Kaczorowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest
najbardziej korzystny dla mieszkańców Kaczorowa, zapewni mieszkańcom poczucie bezpieczeństwa
i spokoju. Wariant W6 jest nie do przyjęcia, ponieważ przebiega przez miejscowość zakłócając ciszę.
Pani Elżbieta zaznacza, że w przebiegu wariantu W6 znajduje się ujęcie wody pitnej mieszkańców
ulicy Kamiennogórskiej oraz Domu Dziecka. Pani Krupa wyraża zgodę na wariant W6 pod warunkiem

wywłaszczenia.
20.
Państwo Marta K. i Dawid K. mieszkańcy Kaczorowa twierdzą, że warianty W6 i W7 doprowadzą
do zaburzenia przepływu wody (brak wodociągów w Kaczorowie, własna studnia). Ponadto warianty
te podczas budowy i późniejszej ich eksploatacji powodować będą uciążliwość w życiu codziennych
poprzez hałas i zanieczyszczenie powietrza. Preferują Oni wybór wariantu W2 jako obwodnicy
miejscowości Kaczorów.
21.
Państwo Małgorzata i Stanisław L. mieszkańcy Kaczorowa wykluczają wariant W6 ze względu
na dużą uciążliwość środowiska lokalnego (hałas) oraz blisko ujęcia wody. Preferują oni wybór
wariantu W7 jako obwodnicy miejscowości Kaczorów.
22.
Państwo Jacek i Magdalena K. mieszkańcy Kaczorowa preferuje wybór wariantu W7 jako
obwodnicy miejscowości Kaczorowa.
23.
Pani Wioletta M. mieszkanka Kaczorowa twierdzi, że warianty obwodnicy W6 oraz W7 są
najbardziej niekorzystne dla większości mieszkańców. Preferuje Ona wybór wariant W2 jako
obwodnicy Kaczorowa, ponieważ nie narusza on wielu budynków i działek. Ponadto zapewni większy
spokój i komfort.
24.
Pani Teresa W. mieszkanka Mysłowa opowiada się za wariantem W2, ponieważ jest najmniej
szkodliwy dla mieszkańców Mysłowa i Kaczorowa. Nie zgadza się na wybór wariantów W6 i W7,
ponieważ przebiegają w bezpośrednim sąsiedztwie Jej domu. Pani Teresa zaznacza, że przez działkę
nr 636/2 oraz pod drogą DK3 przechodzi ujęcie wody oraz twierdzi, że samochody ciężarowe
wywołują drgania budynku, w którym mieszka. Ponadto hałas pochodzący z drogi jest bardzo
uciążliwy w życiu, jednak nie wyraża zgody na montaż ekranów akustycznych. Pani Teresa informuje,
że na działce nr 341/2 występuje ptak Derkacz, który jest objęty ścisłą ochroną.
25.
Pani Teresa K. mieszkanka Kaczorowa nie wyraża zgody na wariant obwodnicy W6, ponieważ
przechodzi on blisko jej posesji oraz domu. Ponadto wariant ten biegnie przy ujęciu wody, z której
korzystają mieszkańcy. Pani Teresa preferuje warianty W2 oraz W7.
26.
Pani Leokadia Ż. mieszkanka Kaczorowa sądzi, że warianty obwodnicy W6 oraz W7 zniszczą
spokój mieszkańcom wsi i są one niekorzystne dla całego Kaczorowa. Jedynym słusznym wariantem
jest wariant W2, ponieważ zapewni on spokój i nie naruszy miejscowych domów, działek.
27.
Pani Jolanta M. mieszkanka Kaczorowa stwierdza, że warianty W6, W7 przechodzą blisko jej
pół na których prowadzi działalność rolniczą. Posiada ona programy rolno – środowiskowe, które
mogą ulec zniszczeniu przez pobliską budowę drogi szybkiego ruchu. Ponadto warianty te niszczą
życie wielu mieszkańców Kaczorowa. Pani Jolanta preferuje wybór wariantu W2 jako obwodnicy
Kaczorowa, ponieważ przywróci to spokój wsi.
28.
Państwo Irena i Witold D. mieszkańcy Kaczorowa twierdzą, że wariant W6 nie spełnia
warunków obwodnicy, ponieważ przecina środek miejscowości w bezpośredniej bliskości domów
mieszkalnych. Doprowadzi to do uciążliwości i pogorszeniu warunków życia oraz spadek wartości
nieruchomości. Ponadto estakada przecina wodociąg zasilający ich posesje, sąsiadów oraz domu
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dziecka. W przypadku wyboru wariantu W6 Państwo Irena i Witold będą się domagać wywłaszczenia.
Preferują oni wariant W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
IX.

W dniu 11.12.2020 otrzymano 31 wiarygodnych* egzemplarzy ankiet:

(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Firma Dr. Schneider Automative Polska Sp. z o.o., zlokalizowana w miejscowości Radomierz
wnosi o przeprojektowanie ścieżki rowerowej i chodnika tak, aby nie zajmowały miejsc parkingowych
firmy, oraz aby zajmowały jak najmniejszą powierzchnię. Ponadto wnosi o wybudowania
dodatkowego wjazdu/wyjazdu z posesji Radomierz 1d, przeprojektowanie przejścia dla pieszych na
zjeździe do zakładu oraz budowy wjazdu do działek sąsiadujących-tak aby nie korzystały one przy tym
z głównego wjazdu do Dr.Shneider.
2.
Pan Aleksander Sz. mieszkaniec Krogulec proponuje zaprojektowanie pasa „rozbiegowego”
w kierunku Jeleniej Góry na skrzyżowaniu w miejscowości Radomierz. Wnosi również o pas do skrętu
w prawo z kierunku Jeleniej Góry do Bolkowa. Propozycje tą uzasadnia wzmożonym ruchem
turystycznym, który uniemożliwia bezpieczne włączenie się do ruchu.
3.
Pan Andrzej M. mieszkaniec Mysłowa preferuje wariant 2 obwodnicy Kaczorowa. Uważa, że
wariant W6 oraz W7 nie bierze pod uwagę osób którym warianty niszczą życie.
4.
Pan Józef M. mieszkaniec Kaczorowa preferuje wariant W2.
5.
Pan Krzysztof Z. mieszkaniec Radomierza przedstawia propozycje zmian w projekcie. Wnioskuje
o wykonanie pasów do skrętu w prawo oraz pasów będących „azylem” dla pojazdów włączających się
do ruchu (skręcających w lewo z drogi podporządkowanej) dla skrzyżowań w Radomierzu. Proponuje
wykonanie przejazdu gospodarczego pod jezdnią drogi głównej oraz wykonanie ekranów
dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w miejscowości Radomierz. Wnioskuje również o wykonanie
oświetlenia na skrzyżowaniach. Preferuje on wariant W2 obwodnicy Kaczorowa.
6.
Pan Łukasz P. mieszkaniec Radomierza wnosi o zaprojektowanie pasa rozbiegowego w kierunku
Jeleniej Góry dla skrzyżowania w Radomierzu. Zaznacza, że projekt nie przewiduje przejazdu
gospodarczego w obrębie Radomierza górnego pomiędzy działkami nr 471/1, 474/2. Brak tego
przejazdu odetnie możliwość korzystania z pól i lasu po drugiej stronie drogi. Wnosi o wykonanie
ścieżki rowerowej łączącej Radomierz z Jelenią Górą oraz ekranów akustycznych. Proponuje on
posadzenie żywopłotów lub uformowanie kopców z ziemi zamiast panie dźwiękochłonnych (uważa, że
panele te oszpeciłby piękną okolice). Pan Łukasz preferuje wybór wariantu W2 jako obwodnicy
miejscowości Kaczorów.
7.
Pan Piotr B. mieszkaniec Kaczorowa twierdzi, że wariant W6 oraz W7 nie spełniają wymagań
obwodnicy. Warianty te obciążą miejscowość Kaczorów, utrudnią życie jej mieszkańców. Uważa, że
wariant W2 jest rzeczywiście obwodnicą Kaczorowa. Preferuje wybór wariantu W2.
8.
Pan Piotr Dz. mieszkaniec Radomierza twierdzi, że lokalizacja wariant W2 jest jedyną rozsądną
lokalizacją w porozumieniu z mieszkańcami Kaczorowa, Radomierza i Mysłowa. Wariant ten pomoże
promować region, wysokie wiadukty mogą stać się atrakcją turystyczną godną chwaleniu się nią
w Europie ku radości lokalnej społeczności. Wnioskuje o wybudowanie ekranów akustycznych dla
wariantu W2 od skrzyżowania na Janowice Wielkie (w kierunku Bolkowa) do momentu, kiedy droga
będzie niżej niżeli teren. Dla wariantu W6 i W7 wnioskuje o ekrany akustyczne od skrzyżowania na
Janowice Wielkie, przez cały górny Radomierz po prawej stronie patrząc w kierunku Bolkowa, aż do
baru „Gościeniec”.
9.
Pan Piotr S. mieszkaniec Kaczorowa uważa, że w wariancie W6 wyjazd z tunelu pod ostrym
łukiem jest bardzo niebezpiecznym odcinkiem dla obu kierunków ruchu. Ponadto zbyt bliska odległość
od zabudowań mieszkalnych spowoduje olbrzymią uciążliwość dla mieszkańców wsi Kaczorów.
Wariant ten według pana Piotra zaprzecza idei obwodnicy. Preferuje wariant W2. Wariant ten nawet
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podczas budowy nie będzie stwarzał uciążliwości, ponieważ przebiega poza obszar zabudowy, a po
wybudowaniu nie ingeruje znacząco w środowisko (estakada ponad terenami zielonymi).
10.
Pan Szymon F. mieszkaniec Wrocławia uważa, że wariant obwodnicy W2 jest
najkorzystniejszym z wariantów. ponieważ posiada najmniejszą ilość skrzyżowań (wpłynie to na
bezpieczeństwo), omija tereny mieszkalne (większa odległość od zabudowy niżeli w innych
wariantach), mniejsza ingerencja w środowisko (duża ilość estakad). Proponuje on ujęcie w projekcie
zmiany skrzyżowania jednopoziomowego na dwupoziomowe (węzeł drogowy) w miejscowości
Radomierz. Pan Szymon sugeruje również rozważenie rozwiązania wszystkich skrzyżowań jako węzły
bezkolizyjne dla ciągu drogi głównej. Uważa, że cenną informacją byłoby podanie szacunkowych
kosztów każdego z wariantów.
11.
Pan Tadeusz P. mieszkaniec Mysłowa opowiada się za budową wariant W2. Wnosi uwagi do
wariantu W6, ponieważ przebiega on ponad terenem jego zabudowy, co spowoduje szkodliwość dla
niego oraz jego rodziny. Wariant W7 również przebiega ponad terenem jego zabudowy, co będzie
skutkować wyburzeniem dorobku życia. Budowa wariantu W7 unicestwi gospodarstwo rolne, które
prowadzi. Informuje, że w roku 2009 prowadzone były badania geologiczne w ramach projektu:
„Zintegrowany program płytkich wierceń badawczych dla rozwiązania istotnych problemów budowy
geologicznej Polski”. Badania powadził Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut
Badawczy w Warszawie, ul. Rakowiecka 4. Oddział Dolnośląski im. Henryka Teisseyre'a we Wrocławiu,
al. Jaworowa 19. W trakcie badań okazało się, że przedmiotowy teren leży na podziemnym
rezerwuarze wody, która pod swoim ciśnieniem wypchnęła wiertło i nie pozwoliła na kontynuację prac
wiertniczych. Obecnie woda wypływa nadal specjalnie przeprowadzonym drenażem. (Otwór badawczy
na obszarze działki 518/3 nazywa się „Kaczorów PIG-1).
12.
Pan Zbigniew B. mieszkaniec Radomierza opowiada się za wariantem 2 obwodnicy Kaczorowa.
Uważa, że warianty W6, W7 to problem dla mieszkańców Kaczorowa, Radomierza i Mysłowa.
Warianty te spowodują podwyższenie poziomu hałasu i spalin. Wnioskuje o wybudowanie ekranów
akustycznych dla wariantu W2 od skrzyżowania na Janowice Wielkie (w kierunku Bolkowa) do
momentu, kiedy droga będzie niżej niżeli teren. Dla wariantu W6 i W7 wnioskuje o ekrany akustyczne
od skrzyżowania na Janowice Wielkie, przez cały górny Radomierz po prawej stronie patrząc w
kierunku Bolkowa, aż do baru „Gościeniec”.
13.
Pani Agnieszka Dz. mieszkanka Radomierza twierdzi, że obwodnica powinna przebiegać trasą
wariantu W2. Warianty obwodnicy W6, W7 nie są obwodnicą, ponieważ nie omijają żadnej
miejscowości (Radomierza, Kaczorowa, Mysłowa). Spowodują one wzrost hałasu, zanieczyszczeń
i więcej uciążliwości dla mieszkańców wyżej wymienionych mieszkańców. Wnioskuje o wybudowanie
ekranów akustycznych dla wariantu W2 od skrzyżowania na Janowice Wielkie (w kierunku Bolkowa)
do momentu, kiedy droga będzie niżej niżeli teren. Dla wariantu W6 i W7 wnioskuje o ekrany
akustyczne od skrzyżowania na Janowice Wielkie, przez cały górny Radomierz po prawej stronie
patrząc w kierunku Bolkowa, aż do baru „Gościeniec”.
14.
Pani Beata J. mieszkanka Kaczorowa uważa, że jedynie wariant obwodnicy nr W2 spełnia
założenia przeniesienia ruchu tranzytowego poza teren zabudowy oraz poprawę warunków
bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców Kaczorowa. Warianty W6, W7 pogorszą warunki życia
mieszkańców Kaczorowa.
15.
Państwo Bogusława i Edward N. mieszkańcy Radomierza proponują wprowadzenie zmian
w projekcie poprzez wykonanie prawo - skrętów, oraz pasów będących „azylem” dla włączających się
do ruch (skręcających w lewo z drogi podporządkowanej) dla skrzyżowań w wyżej wymienionej
miejscowości. Wykonanie przejazdu gospodarczego pod główną jezdnią w Radomierzu. Ponadto
wnoszą o montaż ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w miejscowości Radomierz oraz
zaprojektowanie oświetlenia na wszystkich skrzyżowaniach. Ze względów bezpieczeństwa
i nagminnego łamania ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w kierunku Janowic Wielkich uważają,
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że byłoby zasadne zaplanowanie i montaż fotoradaru na tym skrzyżowaniu. Opowiadają się za
wybudowaniem wariantu W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
16.
Pani Danuta M. mieszkanka Mysłowa przedstawia, że w przypadku wybudowania wariantu W2
poziom zadowolenia z inwestycji będzie wysoki, natomiast w przypadku wariantu W6 i W7 poziom ten
będzie obojętny.
17.
Pani Ewa M. mieszkanka Radomierza proponuje przeprojektowanie skrzyżowania w Radomierzu
oraz budowę przejazdu gospodarczego przy działce 471/1. Prosi również o bezpieczny wjazd na drogę
krajową nr 3 z działki 273/7, który jest istotny dla mieszkańców Janowic. Ponadto wnioskuje
o przejazd pod drogą powyżej skrzyżowania na Janowice. Pani Ewa preferuje wariant W7 obwodnicy
Kaczorowa.
18.
Pani Ewa P. mieszkanka Radomierza wnosi o zamontowanie ekranów akustycznych, ponieważ
już teraz hałas na przedmiotowej drodze jest duży, a po wybudowaniu obwodnicy będzie bardziej
dokuczliwy. Ponadto przedstawia problem włączenia się do ruchu z drogi podporządkowanej na
skrzyżowaniu w Radomierzu. Uważa, że po wybudowaniu obwodnicy, bez modernizacji tego
skrzyżowania wyjazd z Radomierza dla mieszkańców i uczestników ruchu gminy Janowice Wielkie
będzie praktycznie niewykonalne. Pani Ewa preferuje wariant W2 obwodnicy Kaczorowa.
19.
Pani Grażyna D. mieszkanka Kaczorowa uważa, że wybudowanie wariantu obwodnicy W6
będzie uciążliwe dla mieszkańców wyżej wymienionej wsi. Zbyt bliska odległość od zabudowań
mieszkalnych skutkować będzie olbrzymim hałasem (zarówno podczas budowy jak i późniejszą
eksploatacją), zanieczyszczeniem powietrza oraz spadkiem wartości nieruchomości. Uważa również,
że wariant W6 zaprzecza idei obwodnicy. Pani Grażyna preferuje wariant W2 obwodnicy Kaczorowa,
ponieważ odciąży ona miejscowość od nadmiernego ruchu.
20.
Pani Helena Ż. mieszkanka Kaczorowa uważa, że tylko wariant W2 jest obwodnicą
miejscowości. Pozostałe warianty są pseudo obwodnicami, które mają na celu zniszczenie Kaczorowa.
21.
Pani Iwona S. mieszkanka Kaczorowa preferuje wariant W7 jako najlepsze rozwiązanie
projektowe, ponieważ najmniej ingeruje w przyrodę i ludzi.
22.
Pani Janina B. mieszkanka Kaczorowa preferuje wariant W2, ponieważ omija miejscowość.
Wariant W6 i W7 według niej niszczy miejscowość i ich mieszkańców.
23.
Pani Patrycja M. mieszkanka Mysłowa przedstawia, że w przypadku wybudowania wariantu W2
poziom zadowolenia z inwestycji będzie wysoki, natomiast w przypadku wariantu W6 i W7 brak
możliwości zaznaczenia właściwego poziomu.
24.
Pani Stanisława K. mieszkanka Kaczorowa preferuje wariant W2 obwodnicy Kaczorowa.
25.
Pani Sylwia P. sołtys i mieszkanka Radomierza proponuje wprowadzenie zmian w projekcie
poprzez wykonanie prawo - skrętów, oraz pasów będących „azylem” dla włączających się do ruch
(skręcających w lewo z drogi podporządkowanej) dla skrzyżowań w wyżej wymienionej miejscowości.
Wykonanie przejazdu gospodarczego pod główną jezdnią w Radomierzu. Ponadto wnosi o montaż
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w miejscowości Radomierz oraz zaprojektowanie
oświetlenia na wszystkich skrzyżowaniach. Ze względów bezpieczeństwa i nagminnego łamania
ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w kierunku Janowic Wielkich uważa, że byłoby zasadne
zaplanowanie i montaż fotoradaru na tym skrzyżowaniu. Opowiada się za wybudowaniem wariantu
W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
26.
Pani Teresa M. mieszkanka Kaczorowa uważa, że obwodnica Kaczorowa powinna omijać wieś a
nie niszczyć ją od środka. Preferuje wariant W2 obwodnicy.
27.
Pani Wiesława M. mieszkanka Kaczorowa proponuje w wariancie W2 zaprojektowanie tunelu
zamiast estakad, ponieważ w przypadku estakad jest duża ingerencja w środowisko naturalne, tereny
zielone. Wariant W6 przebiega estakadami oraz tunelem zbyt blisko ul. Nowa Wieś oraz ul.
Kamiennogórskiej. Wpłynie to na znaczny wzrost zanieczyszczenia powietrza, hałasu oraz pogłębi się
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problem wód gruntowych. Wariant W6 zaburzy spokój i cisze mieszkańców Kaczorowa. Według Pani
Wiesławy najlepszym wariantem obwodnicy Kaczorowa będzie wariant W7.
28.
Pani Wioletta Sz. mieszkanka Gorzanowic przedstawia brak uwzględnienia na działce nr
108(mapa) w projekcie dwóch studni. Warianty mogą spowodować zagrożenie zanieczyszczenia wód
oraz uszkodzenia studni przy wykopach. Prosi o przesunięcie drogi, aby zapewniony był swobodny
dostęp do studni na wyżej wymienionej działce. Wnosi również o uwzględnieniu ruchu pojazdów
o ładunku 24t, maszyn rolniczych (wjazd i wyjazd tych maszyn na działkę 24, 25), zapewnienie
bezpieczeństwa ruchu na drodze gminnej nr 157 oraz jak najkrótszy odcinek włączania się do ruchu
z drogi gminnej na drogę krajową nr 3.Prosi o zachowanie przystanku w Jeżowie (rodzina korzysta
z niego).
29.
Pani Zuzanna K. mieszkanka Radomierza proponuje wprowadzenie zmian w projekcie poprzez
wykonanie prawo - skrętów, oraz pasów będących „azylem” dla włączających się do ruch
(skręcających w lewo z drogi podporządkowanej) dla skrzyżowań w wyżej wymienionej miejscowości.
Wykonanie przejazdu gospodarczego pod główną jezdnią w Radomierzu. Ponadto wnosi o montaż
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w miejscowości Radomierz oraz zaprojektowanie
oświetlenia na wszystkich skrzyżowaniach. Ze względów bezpieczeństwa i nagminnego łamania
ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w kierunku Janowic Wielkich uważa, że byłoby zasadne
zaplanowanie i montaż fotoradaru na tym skrzyżowaniu. Opowiada się za wybudowaniem wariantu
W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
30.
Państwo Elżbieta i Robert K. mieszkańcy Kaczorowa uważają, że budowa wariantów W6 i W7
zaburzy przepływ wody (własna studnia, brak wodociągów w Kaczorowie). Ponadto budowa
wariantów jak ich późniejsza eksploatacja wpłynie na uciążliwość dla życia (hałas, zanieczyszczenie
powietrza). Opowiadają się za wybudowaniem wariantu W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
31.
Państwo Marta i Paweł K. mieszkańcy Radomierza proponują wprowadzenie zmian w projekcie
poprzez wykonanie prawo - skrętów, oraz pasów będących „azylem” dla włączających się do ruch
(skręcających w lewo z drogi podporządkowanej) dla skrzyżowań w wyżej wymienionej miejscowości.
Wykonanie przejazdu gospodarczego pod główną jezdnią w Radomierzu. Ponadto wnoszą o montaż
ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w miejscowości Radomierz oraz zaprojektowanie
oświetlenia na wszystkich skrzyżowaniach. Ze względów bezpieczeństwa i nagminnego łamania
ograniczenia prędkości na skrzyżowaniu w kierunku Janowic Wielkich uważają, że byłoby zasadne
zaplanowanie i montaż fotoradaru na tym skrzyżowaniu. Opowiadają się za wybudowaniem wariantu
W2 obwodnicy miejscowości Kaczorów.
X. W dniu 12.12.2020 otrzymano 2 wiarygodne* egzemplarze ankiet:
(*) wiarygodne tzn. uwierzytelnione podpisem odręcznym bądź elektronicznym
1.

Pan Adam P. mieszkaniec Kaczorowa stwierdza, że warianty W6, W7 nie spełniają założeń
obwodnicy. Wnosi zapytanie, dlaczego zostały odrzucone warianty W3, W4a, W4b. Opowiada się za
wariantem W2.
2.
Pan Tomasz N. mieszkaniec Wojcieszowa preferuje wariant W2.
9.2. Zestawienie pism
I.

W dniu 01.12.2020 otrzymano pismo z wnioskami od Radnego Gminy Janowice
Wielkie Pana Ryszarda S.
Przedstawiono wnioski o:
•

budowę dróg dojazdowych do obsługi terenów rolniczych i wiejskich, właściwe i bezpieczne
skomunikowanie dwóch części Radomierza, przebudowę istniejącego skrzyżowania z droga
powiatowa i budowę nowego bezkolizyjnego skrzyżowania w górnej części Radomierza,

Temat nr Ze-07-19-PL9625

Rzeszów, 29 września 2021r.

STEŚ 144

Opracowanie Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla zadania pod nazwą:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 3 na odcinku Bolków – Jelenia Góra wraz z budową obwodnicy Kaczorowa”

•

•
•
•

II.

przebudowę i budowę właściwego odwodnienia drogi krajowej 3 na odcinku górnego
Radomierza. Obecnie brakuje tego odwodnienia przez co sąsiadujące działki są zalewane woda
deszczowa (474/2, 474/8, 474/9, 476/4, 497/2, 497/1),
bezpieczne pobocza oraz budowę chodników dla pieszych podobnie jak istniejące chodniki
w Kaczorowie ze względu na ruch turystyczny,
dźwiękochłonne ekrany na odcinku od skrzyżowania na Janowice do Kaczorowa od strony
zamieszkałej,
ograniczenie prędkości do 50km/h na odcinku przez cały Radomierz podobnie jak ma to miejsce
w Kaczorowie oraz ustawienie radaru do pomiaru odcinkowego.
W dniu 04.12.2020 otrzymano pismo od Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
we Wrocławiu, zawierające uwagi w sprawie planowanego przebiegu DK3.

Pismo zawiera sugestie do zmian w projekcie. Wariant W7 oceniono jako wariant w pełni
akceptowalny z uwagi na brak ingerencji w grunty leśne w zarządzie PGL LP.
Wariant W2 prowadzący przez duże kompleksy leśne na obszarze Nadleśnictwa Złotoryja jest
niedopuszczalny z uwagi na największą ingerencję w grunty leśne, a więc wyłączenie z produkcji leśnej
znacznych (w skali przebudowywanego odcinka drogi krajowej nr 3) powierzchni tych gruntów, jak
i rozdzielenie wielkoobszarowych kompleksów leśnych, co może prowadzić do utrudnienia realizacji
zadań gospodarki leśnej na tym terenie.
III.

W dniu 11.12.20 otrzymano pismo od Lidera ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry Jerzego Ł. z uwagami dotyczącymi przebudowy
DK3 uzgodnionymi przez gminy ZIT Aglomeracji Jeleniogórskiej.
W piśmie przedstawiono następujące uwagi:
•
•
•
•

•

IV.

najlepszy wariant obwodnicy Kaczorowa, to wariant W7,
prośba o rozważenie możliwości zmiany przekroju na 2+2,
wniosek o bezpośredni zjazd z drogi głównej w km 438+300, gdzie znajduje się parking dla
podróżnych i jest tam planowane lądowisko dla helikopterów,
odnośnie wariantu W2 – droga wg wariantu W2 przebiega przez teren Gminy Wojcieszów, a co
za tym idzie przez obszar natury PLH020037 Góry i Pogórze Kaczawskie. Z dostępnych
materiałów wynika, że z nowo projektowanego odcinka obwodnicy Kaczorowa nie są
planowane, żadne dodatkowe zjazdy na drogę wojewódzką nr 328. W związku z powyższym
argument o poprawie dostępności komunikacyjnej Wojcieszowa poprzez wybudowanie tylko
i wyłącznie obwodnicy Kaczorowa przebiegającej przez teren Gminy Wojcieszów wydaje się być
wątpliwy. Także w tym ujęciu wariant nr 7 jest korzystniejszy.
ważnym elementem tego zadania powinna być poprawa komunikacji na istniejących
skrzyżowaniach drogi DK3 w kierunku na Wojcieszów i Marciszów (np. budowa ronda,
dodatkowych pasów do zjazdu, budowa chodników i przejść dla pieszych itp.).
W dniu 14.12.2020 otrzymano pismo od Sołectwa Kaczorów oraz Mysłów,
zawierające wnioski oraz uwagi mieszkańców wsi Mysłów i Kaczorów.

W dokumencie zarzucono późny termin przekazania informacji na temat prowadzenia prac
projektowych dla rozbudowy dk3 oraz dotarcie tej wiadomości tylko do niektórych mieszkańców. Pismo
zawiera uwagi do braków w materiałach na Spotkania Informacyjne wraz z żądaniem o ich
uzupełnienie, a także wniosek o rzetelną ocenę wariantu W2 na podstawie przeprowadzonej przez
GDDKiA analizy potrzeb, wstępnych konsultacji rynkowych oraz w trybie dialogu rynkowego.
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Zarzucono również brak informacji na temat oszacowania utraty wartości nieruchomości
w przypadku realizacji wariantów W6 i W7.
W piśmie przedstawiono wnioski o:
•
•
•

V.

przeprowadzenie rzetelnych badań skierowanych na środowisko człowieka (emisja spalin, pył,
hałas);
pozostawienie dotychczasowego systemu wodnego;
przeprowadzenie rzetelnej analizy oddziaływania wariantu W2 na środowisko z uwzględnieniem
obecności siedzib ludzkich bezpośrednio na obszarze oddziaływania.
W dniu 14.12.2020 otrzymano pismo od mieszkańców Kaczorowa przedstawiające
zastrzeżenia względem przebiegu obwodnicy w wariancie W6.

W piśmie wyrażono stanowczy sprzeciw wobec realizacji wariantu W6, który wg nich przeczy
założeniom poprawy komfortu życia mieszkańców oraz rozwojowi turystyki. W przypadku braku
akceptacji wniosku- nastąpi podjęcie wszelkich dopuszczalnych środków blokujących również inne
warianty przebiegające w przyszłości przez południowo-wschodnią część miejscowości.
VI.

W dniu 14.12.2020 otrzymano pismo od Urzędu Gminy Janowice Wielkie

W piśmie zawarto prośbę o pisemne jednoznaczne określenie zakresu projektowego, ujęcie
w projekcie przebudowy skrzyżowania DK3 z DP 2750D oraz 2735D, możliwości poszerzenia pasa
drogowego na całej długości Radomierza, wykonanie przejścia podziemnego – gospodarczego,
założenia projektowe w zakresie dróg serwisowych i zjazdów. Uwzględnienie przebudowy rowów,
wykonania przejść dla pieszych i ekranów akustycznych oraz oświetlenia na skrzyżowaniu
DK3 z DP 2750D oraz 2735D.
VII.

W dniu 07.01.2021 otrzymano pismo od mieszkańców Kaczorowa za pośrednictwem
Pana Piotra Stryjewskiego, przedstawiające stanowisko mieszkańców w sprawie
planowanego przebiegu DK3.

W piśmie wyrażono stanowczy sprzeciw wobec realizacji wariantu W6. Mieszkańcy Kaczorowa
dopuszczają do realizacji wariant W2, który jak wspólnie twierdzą znacznie ograniczy uciążliwości dla
mieszkańców. Przedstawiają prośbę o uwzględnienie stanowiska oraz o ustosunkowanie się do niego
w formie pisemnej.
VIII.

W dniu 07.01.2021 otrzymano pismo od Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze
wyrażające pozytywną opinię rozwiązania w zakresie dotyczącym Zarządcy dróg
połączonych z docelowym układem komunikacyjnym.

IX.

W dniu 01.12.2020 otrzymano pismo od Radnego Gminy Janowice Wielkie Pana
Ryszarda S. wyrażające opinię oraz uwagi odnośnie przebudowy DK3.

W piśmie przedstawiono następujące uwagi:
•

•

Bardzo duże utrudnienia z włączeniem się do ruchu na wszystkich wjazdach w Radomierzu plan przebudowy skrzyżowań tylko częściowo rozwiąże istniejące problemy. Brak pasów do
prawo - skrętów, pasów będących „azylem” dla włączających się do ruchu w lewą stronę będzie
w dalszym ciągu powodował niebezpieczne sytuacje, zwłaszcza, że jest to odcinek o dużym
nachyleniu terenu. Wniosek o rozbudowę skrzyżowań o powyższe pasy ruchu zgodnie
z złączonymi rysunkami.
Brak obecnie możliwości przejazdu do działek rolnych, możliwości przeprowadzania zwierząt
hodowlanych na północną stronę drogi DK 3 przy działkach 471/1 i 474/2 - przy tym przejściu
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•

•
X.

funkcjonuje gospodarstwo rolne. Wniosek o wykonanie tunelu pod główną drogą
umożliwiającego swobodne korzystanie z terenów rolnych wg załączonego rysunku.
Wniosek o montaż ekranów dźwiękochłonnych wzdłuż zabudowań w Radomierzu – hałas
komunikacyjny jest mocno uciążliwy dla mieszkańców. Temat ten był wielokrotnie zgłaszany
podczas zebrań i rozmów z mieszkańcami.
Wniosek o wykonanie oświetlenia na skrzyżowaniach – jako poprawa bezpieczeństwa.
W dniu 17.12.2020 otrzymano pismo z opinią od byłego sołtysa Kaczorowa Pana
Andrzeja Ch.

Pan kwestionuje profesjonalne podejście Projektantów do tematu ze względu na brak
przeprowadzenia wywiadu środowiskowego oraz przedstawia propozycję nowego przebiegu DK3.
XI.

W dniu 11.01.2021 otrzymano pismo od Dolnośląskich Służb Dróg i Kolei,
zawierające negatywną ocenę proponowanych wariantów.

Wszystkie dotychczas zaproponowane przebiegi oceniono negatywnie, także z powodu braku
skrzyżowań na przecięciu się prezentowanych wariantów obwodnicy Kaczorowa z DW328 oraz brakiem
funkcjonalności wykorzystania odcinków przejmowanej w trybie art. 10 ust. 5 ustawy o drogach
publicznych DK3 zarówno jako połączenia dwóch części DW328, jak i nowej drogi wojewódzkiej.
W piśmie przedstawiono propozycję nowego przebiegu dk3.
XII.

W dniu 11.01.2021 otrzymano pismo od Zarządu Powiatu Złotoryjskiego wraz
z pozytywną opinią oraz uwagami do rozwiązań koncepcyjnych przebudowy DK3.
W piśmie przedstawiono następujące uwagi:
•
•

•

•
•

XIII.

wniosek o opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania,
z dostępnych materiałów wynika, że z nowo projektowanego odcinka obwodnicy Kaczorowa nie
są planowane, żadne dodatkowe zjazdy na drogę wojewódzką nr 328. W związku z powyższym
argument o poprawie dostępności komunikacyjnej Wojcieszowa poprzez wybudowanie tylko
i wyłącznie obwodnicy Kaczorowa przebiegającej przez teren Gminy Wojcieszów wydaje się być
wątpliwy,
ważnym elementem tego zadania powinna być poprawa komunikacji na istniejących
skrzyżowaniach drogi DK3 w kierunku na Wojcieszów i Marciszów (np. budowa ronda,
dodatkowych pasów do zjazdu, budowa chodników i przejść dla pieszych itp.),
prośba o rozważenie możliwości zmiany przekroju na 2+2,
wniosek o bezpośredni zjazd z drogi głównej w km 438+300, gdzie znajduje się parking dla
podróżnych i jest tam planowane lądowisko dla helikopterów.
W dniu 12.01.2021 otrzymano pismo od Burmistrza Gminy Bolków wyrażające
pozytywną opinię przedstawionego projektu koncepcyjnego oraz brak sprzeciwu co
do zakresu prac w ramach niniejszej inwestycji.

W piśmie zgłoszono uwagi do wariantów W6 i W7 zakładających przebudowę dk3 na całej długości
miejscowości Mysłów: nie jest jednoznacznie naniesione czy wszystkie zjazdy na drogi gminne
i prywatne posesje pozostaną zachowane czy przeznaczone do likwidacji - dot. działki 129/1 obręb
Mysłów, która jedyną drogę dojazdu ma właśnie bezpośrednio z drogi krajowej. Ponadto przebudowanie
skrzyżowania DK3 z drogą gminna 112409 (dk3 do DP 2826D w rejonie przystanku PKS) zostało
zaprojektowane w taki sposób, że działka gminna nr 328 obręb Mysłów została pozbawiona dostępu do
drogi (stary przebieg nie łączy się z nowo zaprojektowanym). Prośba o przeanalizowanie możliwości
technicznych rozwiązujących największy problem Mysłowa i Kaczorowa jakim jest duże natężenie ruchu,
znacznie utrudniające włączenie się do ruchu i wykonywanie manewrów dla skręcających w lewo oraz
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wyjazd z Mysłowa w kierunku Wrocławia. Zaznaczenie, że najmniej uciążliwym wariantem dla
mieszkańców Kaczorowa, Mysłowa jak i Radzimowic był prezentowany na wcześniejszym etapie wariant
4 zapewniający całkowite ominięcie każdej z miejscowości i najmniej ingerujący w zabudowę wsi jak
i w okoliczną przyrodę. W piśmie przedstawiono zapytanie, czy istniejące betonowe przystanki w ww.
miejscowościach zostaną wyburzone i postawione zostaną nowe wiaty? W związku z informacjami od
mieszkańców odnośnie przebiegu wariantów przez działkę nr 108 obręb Gorzanowice zawierającej
w swoich granicach dwie użytkowane studnie wody pitnej, prośba o przedstawienie mieszkańcom
rozwiązań rozwiewających wszelkie wątpliwości.
10. Podsumowanie opinii złożonych po spotkaniach informacyjnych.
Po spotkaniach mieszkańcy złożyli formularze indywidualne lub protesty zbiorowe w ilości 153 szt.
Łącznie swoje zdanie wyraziło 319 osób w tym złożono 13 wniosków przez instytucje oraz protesty
zbiorowe.
Odpowiedzi na wnioski znajdują się w:

Tomie I III.I. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WNIOSKÓW I PROTESTÓW MIESZKAŃCÓW WRAZ Z
ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
Tomie I III.II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PISM WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
W zależności od miejsca zamieszkania mieszkańcy opowiadali się za wariantami leżącymi z dala od
ich miejsca zamieszkania i jednocześnie protestowali przeciwko realizacji wariantów zlokalizowanych
w pobliżu. Często też w formularzach zawarte były argumenty za budową danej propozycji przebiegu
inwestycji lub przeciw jej budowie.
3 opinie zawierało listy z protestami zbiorowymi:
• Mieszkańcy miejscowości Kaczorów oraz Mysłów- protest przeciwko Wariantom W6 i W7,
poparcie
Wariantu W2 – 164 osoby,
• Mieszkańcy miejscowości Kaczorów - protest przeciwko Wariantowi W6 – 60 osób.
• Mieszkańcy miejscowości Kaczorów - protest przeciwko Wariantowi W6, poparcie
Wariantu W2 – 86 osób.
Znacząca większość uczestniczących w spotkaniach informacyjnych oraz wypełniających formularz
opinii mieszkańców wskazywała na konieczność budowy obwodnicy, jednakże wybierając przy tym
rozwiązanie możliwie najbardziej oddalone od swojego miejsca zamieszkania.
Najwięcej pozytywnych opinii zebrał wariant W2 odbiegający znacząco na północ od
stanu istniejącego odcinka drogi objętego opracowaniem, natomiast zdecydowanie
najwięcej osób opowiedziało się przeciwko wariantom W6 oraz W7.
Swoje opinie wyraziły także poniższe instytucje:
•
•
•
•

Sołectwo miejscowości Mysłów i Kaczorów – w postaci pisma w imieniu mieszkańców
przedstawiającego uwagi do zaproponowanych rozwiązań projektowych.
Urząd Gminy Janowice Wielkie – w postaci pisma informującego – wniosek o uwzględnienie
proponowanych uwag do projektu.
Miasto Jelenia Góra – poparcie wariantu W7, wniosek o uwzględnienie proponowanych uwag do
projektu.
Zarząd Powiatu Złotoryjskiego - wniosek o uwzględnienie proponowanych uwag do projektu.
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•
•
•
•

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze – w postaci pisma informującego – pozytywna opinia
proponowanych wariantów.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu – wniosek o uwzględnienie
proponowanych uwag do projektu dla wariantu W2.
Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei – propozycja nowego wariantu – negatywna opinia
proponowanych wariantów.
Gmina Bolków – w postaci pisma informującego o wydaniu pozytywnej opinii przedstawionych
rozwiązań koncepcyjnych.

Szczegółowe dane znajdują się w:

Tomie I III.II. TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PISM WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI PROJEKTANTA
Argumenty za realizacją wariantu W2:
•

•
•

•
•
•
•
•

lokalizacja w terenie najmniej kolizyjnym pod względem zabudowy mieszkaniowej i mało
zaludnionym: wariant nie koliduje z istniejącą zabudową mieszkaniową lokalnej społeczności
oraz zagospodarowywanych terenów rolniczych,
obwodnica przejmie ruch ciężarowy z obszaru całej miejscowości Kaczorów i Mysłów,
odległy przebieg w stosunku do zabudowań ograniczy problem pogorszenia komfortu życia
mieszkańców związanego ze wzmożonym ruchem, nadmiernym hałasem oraz emisją spalin na
skutek poruszających się pojazdów,
nie ogranicza możliwości rozwoju obszarów miejscowości Kaczorów i Mysłów oraz terenów
przyległych,
wariant najmniej niekorzystny w przypadku zajęcia ewentualnych działek,
brak obaw o obniżenie wartości nieruchomości na skutek prowadzenia inwestycji przez jej
obszar,
nie ma konieczności obaw o kolidowanie inwestycji z infrastrukturą systemu wodnego
w miejscowościach o utrudnionym dostępie do wody,
brak obaw o naruszanie krajobrazu lokalnych mieszkańców poprzez wznoszenie estakad
w bliskiej odległości od zabudowy co miałoby miejsce w przypadku pozostałych wariantów.

Ponadto:
•

wariant W2 nie zakłada budowy tuneli,

Argumenty przeciwko budowie wariantu W2:
•
•
•

ingerencja w obszary lasów państwowych,
przebieg przez obszar wsi Radzimowice,
naruszenie obszarów szczególnych: Obszar Mogił Poległych Więźniów, Rezerwat Przyrody Buki
Sudeckie, Użytki ekologiczne oraz Obszar Natura 2000

Poniżej graficznie przedstawiono stanowisko mieszkańców w stosunku do budowy poszczególnych
wariantów:
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Poparcie dla poszczególnych wariantów [liczba osób ankietowanych].

Sprzeciw wobec zaproponowanych wariantów [liczba osób ankietowanych].

Uwaga: Mieszkańcy, którzy w opiniowaniu wyrazili swoje zdanie 2 razy zostali uwzględnieni
w zestawieniach tylko jeden raz.
11. Podsumowanie spotkań
•
•
•

Przeprowadzone spotkanie informacyjne w formie zdalnej umożliwiło mieszkańcom zapoznanie
się z koncepcyjną dokumentacją projektową.
Społeczność lokalna miała możliwość zgłoszenia swoich opinii, uwag i wniosków dotyczących
planowanej inwestycji poprzez składanie ankiet, pism oraz kontakt telefoniczny z Wykonawcą.
Najwyższe zainteresowanie tematem wystąpiło wśród mieszkańców Kaczorowa, Mysłowa oraz
Radomierza.
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•
•

•

•

•

•

Duże emocje budził wariant W6 przebiegający przez Kaczorów z uwagi na bliskie sąsiedztwo
zabudowy mieszkaniowej.
Mieszkańcy Kaczorowa oraz Mysłowa zgłaszali protest wobec realizacji wariantu W6
przedstawiając obawy dotyczące ingerencji inwestycji w poszczególne działki, infrastrukturę
systemu wodnego oraz emisji hałasu oraz spalin związanych z przebudową DK3.
Głównymi argumentami odnośnie odrzucenia zaproponowanych wariantów był aspekt
pogorszenia komfortu życia mieszkańców, utrata wartości nieruchomości a także stopień
ingerencji w środowisko przyrodnicze na skutek wdrożenia inwestycji.
Właściciele nieruchomości a także przedstawiciele władz samorządowych przedstawiali uwagi
oraz własne rozwiązania projektowe wraz z wnioskiem o ich pozytywne rozpatrzenie. Koncepcje
te dotyczyły wielokrotnie budowy przejazdu gospodarczego dołem w miejscu obecnego
skrzyżowania z drogą gminną nr 114310D jak i przebudowy skrzyżowania planowanej DK3
z DP 2750D oraz 2735D w Radomierzu a także zmianie przekroju drogi na 2+2. Wnoszono
o zapewnienie oświetlenia na skrzyżowaniach, bezpiecznych przejść dla pieszych oraz ekranów
akustycznych w pobliżu zabudowań.
Na podstawie opinii zawartych w formularzach zgłoszeniowych stwierdzono, że dla większości
ankietowanych pojęcie obwodnicy jest nieznane i w ich rozumieniu stanowi drogę prowadzoną
tylko i wyłącznie wokół miasta.
Swoją opinię dotyczącą inwestycji wyraziło łącznie 332 osoby w tym 8 instytucji.
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