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1. OPIS PRZEDMIOTU PRZEPROWADZANYCH SPOTKAŃ 

INFORMACYJNYCH 

Przedmiotem przeprowadzonych spotkań informacyjnych było poinformowanie lokalnej 

społeczności oraz wszystkich zainteresowanych o planowanym przedsięwzięciu.  

 

 

2. PRZEBIEG, DATY I MIEJSCA PRZEPROWADZANYCH SPOTKAŃ 

INFORMACYJNYCH  

Spotkania informacyjne zostały przeprowadzone w dwóch miejscowościach: Lubszy i Brzegu. 

 

A. Spotkanie informacyjne Lubsza 

Spotkanie odbyło się w Świetlicy Wiejskiej Domu Ludowego przy ul. Kukurydzianej 1A w Lubszy 

w dniu 10 grudnia 2019r. o godzinie 17:00. 

Na spotkaniu obecni byli: 

• przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu   

o p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji  Rafał Pydych 

o Naczelnik Wydziału Dokumentacji Marcin Bronkiewicz 

o Kierownik Rejonu Arkadiusz Tromsa 

o Kierownik Projektu Andrzej Pałac 

• przedstawiciele biura projektowego Konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. i MP-Mosty S.A. 

o Kierownik Projektu Krzysztof Markowicz 

o Projektant branży drogowej Mariusz Wanat 

o Projektant branży drogowej Piotr Pedrycz 

o Projektant branży środowiskowej Tomasz Tarnowski 

o Asystent kierownika projektu Anna Jarema  

• Wójt Gminy Lubsza Bogusław Gąsiorowski 

• Mieszkańcy/osoby zainteresowane: 105 osób. 

 

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części zostały zaprezentowane 

rozwiązania projektowe – w załączeniu wydruk prezentacji. Drugą część stanowiła 

dyskusja z mieszkańcami, odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane wnioski.   

 

B. Spotkanie informacyjne Brzeg 

Spotkanie odbyło się w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brzegu 

przy ul. Sportowej 1 w dniu 11 grudnia 2019r. o godzinie 17:00. 

Na spotkaniu obecni byli: 

• przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu  

o p.o. Zastępcy Dyrektora Oddziału ds. Inwestycji  Rafał Pydych 

o Naczelnik Wydziału Dokumentacji Marcin Bronkiewicz 

o Kierownik Rejonu Arkadiusz Tromsa  

o Kierownik Projektu Andrzej Pałac 

• przedstawiciele biura projektowego Konsorcjum firm MPRB Sp. z o.o. i MP-Mosty S.A. 

o Kierownik Projektu Krzysztof Markowicz 

o Projektant branży drogowej Piotr Pedrycz 
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o Projektant branży środowiskowej Tomasz Tarnowski 

o Asystent kierownika projektu Anna Jarema  

• Burmistrz Brzegu Jerzy Wrębiak 

• Zastępca Burmistrza Brzegu Bartłomiej Kostrzewa 

• Wójt Gminy Skarbimierz Andrzej Pulit 

• Przedstawiciele Policji  

• Mieszkańcy/osoby zainteresowane: 67 osób. 

 

 

Spotkanie składało się z dwóch części. W pierwszej części zostały zaprezentowane 

rozwiązania projektowe – w załączeniu wydruk prezentacji. Drugą część stanowiła dyskusja z 

mieszkańcami, odpowiedzi na zadawane pytania i zgłaszane wnioski.   

 

3. KSEROKOPIE OGŁOSZEŃ I ARTYKUŁÓW PRASOWYCH  

A. Kserokopia ogłoszeń w Panoramie Powiatu:  
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B. Kserokopie artykułów w Nowej Trybunie Opolskiej 
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4. KOPIE TEKSTÓW OGŁOSZEŃ INTERNETOWYCH 

A. Portal Brzeg24 
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B. Urząd Miasta Brzeg 
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C. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad  
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5. KOPIE OGŁOSZEŃ I OPISÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDMIOTOWEGO 

PRZEDSIĘWZIĘCIA ZAMIESZCZONYCH NA TABLICACH OGŁOSZEŃ 

URZĘDÓW GMIN I MIAST ORAZ INNYCH DOSTĘPNYCH MIEJSC, W 

KTÓRYCH ZAMIESZCZONO INFORMACJE 

 

Ogłoszenia, które były zamieszczane na tablicach ogłoszeń: 
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A. Gmina Skarbimierz 
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B. Gmina Lubsza 
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C. Miasto Brzeg 

 

 

6. KOPIE POTWIERDZEŃ URZĘDÓW GMIN I MIAST O UDOSTĘPNIANIU 

PROJEKTU DO WGLĄDU  

A. Pismo Wójta Gminy Lubsza 
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B. Pismo Burmistrza Brzegu 
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7. KSEROKOPIE LIST OBECNOŚCI OSÓB PRZYBYŁYCH NA SPOTKANIA 

INFORMACYJNE  

 

A. Spotkanie w miejscowości Lubsza 10.12.2019



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 23 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 24 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 25 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 26 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 27 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 28 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 29 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 30 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 31 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 32 
 

 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 33 
 

 

 
  



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 34 
 

 

 

B. Spotkanie w Brzegu 11.12.2019r.
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8. FOTOGRAFIE WYKONANE NA SPOTKANIACH INFORMACYJNYCH 

A. Spotkanie w Lubszy 10.12.2019r:
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B.  
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C. Spotkanie w Brzegu 11.12.2019r.: 
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9. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW, PROTESTÓW, OPINII 

A. W trakcie spotkań były przeprowadzane dyskusje pomiędzy uczestniczącymi w spotkaniu 

mieszkańcami i organizatorami. W trakcie dyskusji odnotowano i zebrano w poniższej tabeli 

najistotniejsze pytania i odpowiedzi, które stanowią reprezentatywną treść poruszanych 

wątków, pytań i wątpliwości do przedstawianych, wariantowych rozważanych tras przebiegu 

obwodnicy.  

 

 

Spotkanie 10.12.2019r. Lubsza  

 

UWAGA / PYTANIE / OPINIA 

„Czy istniejący przebieg drogi DK39 na odcinku od końca obwodnicy  przebiegający przez 

miejscowość Lubsza będzie modernizowana?”  

„Do dyskusji możemy przystąpić jeśli jest jakiś wariant omijający Lubszę” 

„Co to za kreski obok Lubszy?” – uczestnik spotkania mówił o wrysowanym na planie sytuacyjnym 

korytarzu obwodnicy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 

Lubsza 

„Nie ma możliwości realizacji tej inwestycji bez uwzględnienia Lubszy i Rogalic. Może być to 

rozłożone na etapy, ale dokumentacja projektowa powinna powstać, żeby mieszkańcy wiedzieli na 

co mogą liczyć.”  

 

„Jaki jest koszt opracowania dokumentacji, która została przedstawiona?” 

„O Ile trzeba zwiększyć środki, żeby w tej dokumentacji była od razu wzięta pod uwagę miejscowość 

Lubsza? 10%?” 

„Jedne światła nam nic nie dadzą. Jest nowe osiedle, gdzie jest dużo dzieci. Dlaczego tylko jedne 

światła są w planie?” – uczestnik spotkania mówił o planowanej sygnalizacji świetlnej przy ul. 

Szkolnej. 

„Proszę zrobić pomiar ruchu tak, żeby był jakiś przedstawiciel od nas i żeby te pomiary były rzetelne. 

Jak one były wykonywane?” 

„Jaką przepustowość wody w trakcie powodzi przewidujecie przez  przejazd w wariancie V? 

Wysokość  Kościerzyc.”  

„Czy możemy na obecną chwilę określić na jakich działkach będzie znajdował się punkt włączenia 

obwodnicy przed Lubszą?”  

„Czy przystępując do tego projektu zapoznaliście się z planem obwodnicy Lubszy sprzed kilku lat?”  

Wszyscy uczestnicy spotkania, mieszkańcy miejscowości Lubsza wyrazili swój jednogłośny 

sprzeciw wobec planów budowy obwodnicy m. Brzeg bez kontynuacji jej, w tym samym 

czasie, obejmując obejściem miejscowość Lubsza. 

 

  

 

Spotkanie 11.12.2019r. Brzeg: 

 

UWAGA / PYTANIE / OPINIA 

Chcielibyśmy, żeby droga była jak najbardziej odsunięta od Zielęcic. Droga mogłaby przechodzić 

obok terenów inwestycyjnych. Skoro to jest teren inwestycyjny, to droga powinna być 

przeprowadzona jak najbliżej terenów inwestycyjnych.  

Sam przebieg wariantu Ia przy ul. Oławskiej jest dobrym pomysłem. W tym obszarze znajduje się 

wał przeciwpowodziowy, który przydałoby się wzmocnić.  
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UWAGA / PYTANIE / OPINIA 

Czy istnieje możliwość rozważenia zmiany miejsca włączenia w drogę krajową 39 pomiędzy 

Zielęcicami a Małujowicami? Żeby samochody z Oławy nie wjeżdżały w Zielęcice a od Nysy omijały 

Zielęcice?  

Wariant z rondem na południu Zielęcic byłby najbardziej korzystny.  

Czy ilość punktów jaki dostanie poszczególny wariant będzie zależna od naszych opinii? 

Bazując na Państwa doświadczeniu, który z tych wariantów zdaniem Projektanta byłby najbardziej 

prawdopodobny? 

Wszystkie warianty powinny być uwzględnione od miejsca skrzyżowania DK39 z DK 94.  

Powinniśmy wziąć pod uwagę głosy mieszkańców Zielęcic, tak żeby zapewnić im bezpieczeństwo. 

Rozwiązanie z wariantem IA wydaje się optymalne pod względem wzrastającego ruchu.  

Skrzyżowanie w Zielęcicach jest już w tej chwili bardzo niebezpieczne i trzeba by było zrobić tam 

bezwarunkowo rondo po to, żeby poszerzyć szlak.  

Niebezpiecznie zbliżamy się do pierwszych zabudowań sołectwa Brzezina. Mieszkańcy są jak 

najbardziej za budową obwodnicy, ale czy nie można by w wariancie I przejść przez drogę 

powiatową? W nowo opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego wszystkie tereny po 

południowej stronie Brzeziny są to tereny budowy mieszkaniowej. Mieszkańcy, którzy zapoznali się 

z planami już zapowiedzieli, że będą protestować, tak aby ten wariant na pewno nie przeszedł 

W 2009 r. miasto zleciło takie opracowanie, gdzie były analizowane warianty wschodnie i zachodnie 

i tylko warianty zachodnie zostały uznane za optymalne z punktu widzenia miasta, gmin obok i 

miasta Oławy. Z punktu widzenia miasta nie możemy poprowadzić obwodnicy przez teren 

inwestycyjny, dlatego że jest to teren położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na 

który zainwestowane zostanie kilka milionów złotych, a wartość tej inwestycji będzie porównywalna. 

Nikt nie pozwoli sobie na to, żeby wywłaszczać te tereny. 

3 warianty dotyczą Zielęcic. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest zrobienie ronda na skrzyżowaniu 

przy Zielęcicach. 

W jakim celu jest przewidziane rondo pod Brzeziną w jednym wariancie?  

IIB najbardziej optymalne rozwiązanie dla ruchu tranzytowego i odciążenia mostu w Brzegu.  

Ogródki działkowe to jedyne miejsce gdzie można odpocząć. Proszę wziąć to pod uwagę.  

 

 

B. Zestawienie wniosków, protestów, opinii dostarczonych po przeprowadzonych spotkaniach 

informacyjnych.  

 

NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU 

001_L Lubsza Proponowane trzy warianty są dla mnie mało istotne. Interesuje mnie 
koncepcja omijająca wieś Lubsza, a w dalszej perspektywie eliminacja 
ruchu drogowego z drogi nr 39 – odcinek do Namysłowa. Przedstawienie 
strategii na wypadek powodzi, nie dotyczy mieszkańców mieszkających 
od ronda na północ. My, żeby dotrzeć do przeprawy, musielibyśmy do 
niej korzystać z pojazdów pływających.  Argument chybiony. 40% 
inwestycji będzie (planowane jest) na terenie Gminy Lubsza, a zostaliśmy 
potraktowani jak powietrze – nas nie ma? Powiem tak, to nie są trzy 
warianty, tylko jedno wielkie wariactwo.  
P.S. Jak nie macie funduszy, to nic nie róbcie.  

 002_L Lubsza Uważam, że zaproponowane koncepcje budowy obwodnicy są korzystne 
dla miasta Brzeg a wręcz szkodliwe dla miejscowości Lubsza. Ruch 
pojazdów ciężarowych znacznie się zwiększy. Zwiększy się zagrożenie 
dla pieszych – szczególnie dzieci. Utrudni ruch dla mieszkańców wsi. Już 
przy obecnym natężeniu ruchu domy niszczeją i pękają. Zmniejszy się 
jakość życia mieszkańców przez ciągły szum i stukot przejeżdżających 
samochodów. Jedynie przedłużenie obwodnicy i ominięcie wsi Lubsza 
jest do przyjęcia przez mieszkańców Lubszy i załatwi sprawę. 
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003_L Lubsza Nie wyrażam zgody na budowę obwodnicy z pominięciem wsi Lubsza, 
ponieważ  u nas droga jest wąska i chodniki bardzo wąskie oraz domy 
nasze znajdują się blisko drogi, a i tak już są popękane. Okien nie można 
otworzyć ponieważ hałas oraz kurz z drogi nie pozwala nam na 
otwieranie okien. Jeżeli obwodnica będzie to ruch na drodze się zwiększy 
w szczególności samochody ciężarowe, które obecnie nie jadą w 
dozwolonej prędkości tylko pędzą i można przed pasami stać długo to 
jeżeli jadą tiry nawet się nie zatrzymają.   

004_L Lubsza Nie wyrażam zgody na budowę obwodnicy z pominięciem wsi Lubsza, 
ponieważ droga jest wąska i chodniki bardzo wąskie oraz domy znajdują 
się blisko drogi i są już popękane. Okien nie możemy otworzyć bo hałas 
z drogi i kurz uniemożliwiają otwieranie okien. Jeżeli obwodnica będzie 
to ruch na naszej drodze się zwiększy w szczególności samochody 
ciężarowe, które obecnie nie jadą z dozwoloną prędkością tylko pędzą. 
Przed pasami można stać długo i jeśli jadą samochody ciężarowe to 
żaden  nas nie przepuści.   

005_L Lubsza Uwzględnić w projekcie obwodnicę wsi Lubsza, a następnie wykonać tę 
obwodnicę.  

006_L Lubsza Wnoszę o ominięcie miejscowości Lubsza na całym odcinku drogi nr 39 
DK. Obecnie natężenie ruchu jest bardzo ogromne utrudnia to życie 
mieszkańcom. Pierwotny plan obwodnicy miasta Brzeg zakładał 
ominięcie naszej miejscowości i tak powinno pozostać.  

007_L Lubsza Wyżej wymienione działki (Michałowice nr dz. 114/1, 114/2, 115/2, 116/2) 
tworzą jedną działkę o powierzchni 7,26 ha. Z posiadanych 23 ha ta 
działka jest najlepsza pod względem kształtu i pod względem bonitacji. 
Obwodnica miasta Brzeg tnie tę działkę po przekątnej i dzieli ją na 3 
trójkąty, przez co cała działka 7,26 ha nie będzie nadawała się do 
dalszego użytku. Zakup tej działki kosztował mnie i moją rodzinę wiele 
wyrzeczeń. Jest to prawie 30% mojego gospodarstwa. Pytam Generalna 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na czym ja i mój syn mamy 
pracować.  

008_L Lubsza W związku z konsultacjami społecznymi w sprawie opracowania 

dokumentacji etapu STEŚ i Koncepcji Programowej dla budowy 

obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39, które odbyły się dnia 

10.12.2019r. w Domu Ludowym przy ul. Kukurydzanej 1Aw Lubszy z 

udziałem projektantów oraz przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu, 100% przedstawicieli 

mieszkańców Gminy Lubsza wyraziło negatywną opinię wobec 

przedstawionych rozwiązań lokalizacji trasy projektowanej obwodnicy 

Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą o pilne podjęcie działań 

mających na celu uwzględnienie stanowiska mieszkańców Lubsza tj.: 

wykonanie włączenia obwodnicy Brzegu w drogę krajową nr 39 przed 

miejscowością Lubszą od strony miejscowości Michałowice i ominięcie 

całej miejscowości Lubsza zgodnie z projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubsza uzgodnionego z 

Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we wcześniejszych 

latach. 

Dziękuję za pozytywne załatwienie sprawy. 

001_S Skarbimierz Odnosząc się do zorganizowanego spotkania 
(w dniu 11.12.2019r.) przez burmistrzów miasta Brzeg i GDDKiA Oddział 
w Opolu przedstawiającego koncepcję Opracowania dokumentacji etapu 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji 
Programowej dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 
39, my mieszkańcy wsi Zielęcice po zapoznaniu się z wariatami budowy 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 50 
 

 

NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU 

obwodnicy dla Brzegu opowiadamy się za wyborem wariantu IIB. Wariant 
ten przedstawia propozycję budowy ronda krzyżujących się dróg nr 39 i 
94 wraz z wyznaczeniem trasy przez tereny inwestycyjne przy ul. 
Małujowickiej lub obok, jak sugerował na spotkaniu v-ce burmistrz 
Bartłomiej Kostrzewa. Ta koncepcja spełnia również oczekiwania i 
propozycje sołtysa wsi Brzezia, która rozwiązuje również problem 
komunikacyjny od strony południowej.  
Jesteśmy przeciwni koncepcji wykorzystania drogi nr 94 na odcinku 
od skrzyżowania dróg nr 39 i 94 do przejazdu kolejowego. Odcinek 
ten jest w najbliższym sąsiedztwie wsi Zielęcice. Obawiamy się, że 
bliskość obwodnicy spowoduje podniesienie poziomu hałasu, a 
gwarantowane ekrany dźwiękochłonne nie wyeliminują wysokiego 
poziomu decybeli poruszających się po niej pojazdów. Położenie 
geograficzne wsi względem frontów atmosferycznych w Polsce 
powodować będzie spore zanieczyszczenie związane z  emisją spalin 
oraz uciążliwym hałasem. Stanowisko mieszkańców jest spójne z 
koncepcją wójta Gminy Skarbimierz Andrzeja Pulita, które również było 
przedstawione na ww. spotkaniu.  
Wciąż nierozwiązany zostaje problem przejazdu z Zielęcic z ul. 
Klonowej w ul. Małujowicką przez drogę krajową nr 94, która jest 
wyjątkowo niebezpieczna. Z uwagi na fakt, że jest to droga krajowa 
w kierunku Wrocławia, planowana obwodnica nie wpłynie na 
skrzyżowanie (samochodem, rowerem, bądź pieszo). Jako 
użytkownicy najczęściej korzystający z tej części drogi prosimy o 
uwzględnienie w projekcie sygnalizacji świetlnej, zapewniającej nam 
bezpieczeństwo.  
W naszej ocenie wybór drugiego zmodyfikowanego wariantu da nam 
gwarancję spokojnego, bezpiecznego i zdrowego miejsca do życia, bez 
obniżania wartości ziemi na której zdecydowaliśmy się zamieszkać.   

002_S Skarbimierz Składam wniosek o odsunięcie planowanej obwodnicy miasta Brzeg w 
ciągu drogi nr 39 od miejscowości Brzezina.  
Wariant I proponowany przy drodze powiatowej Brzeg-Brzezina zbliża się 
niebezpiecznie do pierwszych zabudowań Sołectwa Brzezina. 
Mieszkańcy, którzy zapoznali się z tym wariantem zgłaszają, że nie 
pozwolą na tak bliska lokalizację obwodnicy przy Sołectwie Brzezina i 
będą protestować.  
Optymalnym rozwiązaniem na przecięcie drogi powiatowej Brzeg-
Brzezina jest lokalizacja jak w wariancie II. Ponadto jest opracowany 
nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skarbimierz i dla 
Sołectwa Brzezia w jego południowej części mają być zlokalizowane 
działki do zabudowy mieszkaniowej. Wg. mnie optymalnym 
rozwiązaniem jest wariant IIB.  

003_S Skarbimierz Najlepszy optymalny wariant przebiegu trasy obwodnicy Brzegu 
przedstawiono w wariancie IA.  

004_S Skarbimierz Najlepszy optymalny wariant przebiegu trasy obwodnicy Brzegu w 
wariancie IA. 

005_S Skarbimierz 1. Bezwzględnie należy przebudować skrzyżowanie DK 39 z DK 
94 na typu rondo. 
2. Przebudować skrzyżowanie DK 94 z DP 11740 dobudowując 
lewoskręt oraz poprawiając czytelność skrzyżowania (dojazd z DP 
11740) 

006_S Skarbimierz Wnioskuje o wykonanie drogi w wariancie II tj. przeprowadzenie drogi 
przez tereny działkowe, do obecnego skrzyżowania dróg DK 39 i DK 94 
z rondem. Jestem mieszkańcem Zielęcic, więc ciężko będzie 
mieszkańcom wioski włączyć się do ruchu w stronę Brzegu. Ponieważ 
przy innych opcjach cały ruch z DK 39 samochodów osobowych i 
ciężarowych, kierujących się na autostradę, będzie przejeżdżał obok 
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wioski. I nam jako mieszkańcom Zielęcic, będzie ciężko się włączyć do 
ruchu i będzie większy hałas, co utrudni nam życie.  

007_S Skarbimierz Uczestnicząc w zebraniu gdzie zostały przedstawione propozycje 
rozwiązań planowanej obwodnicy Brzegu jestem za wariantem II 
(drugim). 
Uzasadnienie: 
Wariant II obwodnicy wydaje się być jak najbardziej racjonalny z uwagi 
na ewentualne koszty budowy jak również uzyska większą akceptacje 
tego rozwiązania przez mieszkańców Zielęcic i Gminy Skarbimierz. Z 
moich obserwacji wynika z drogi DK 39 z kierunku Nysy, Strzelina i 
autostrady A4 jest o wiele większy ruch samochodów w kierunku Brzegu 
i dalej Namysłowa, Kępna, Kalisza niż z drogi DK 94 z kierunku Oławy i 
Wrocławia i jest raczej lokalny. A zatem nie spowoduje znaczącego ruchu 
samochodów w kierunku Brzegu wzdłuż obwodnicy w pobliżu 
miejscowości Zielęcice. Nie będzie zatem koniczna przebudowa drogi i 
budowy ekranów przeciwdźwiękowych. Proponuję jednocześnie 
dokładnie zapoznać się z topografią terenu zwłaszcza przy przejściu nad 
torami kolejowymi lub pod torami wykorzystując po przebudowie 
istniejący wiadukt pod torami.  

008_S Skarbimierz W przypadku wybrania Wariantu I jako mieszkaniec wsi Brzezina 
wnioskuję o przesunięcie i oddalenie drogi od miejscowości jak daleko 
się da. Wariant II przewiduje bezproblemowe oddalenie planowanej 
inwestycji od zabudowań, dlatego wnioskuje o oddalenie inwestycji w 
wariancie I tak jak to jest w wariancie II.  

009_S Skarbimierz Wnioskuję o oddalenie planowanej inwestycji tj. budowy obwodnicy 

Brzegu jak najdalej od zabudowań od wsi Brzezina. Jeżeli budowa będzie 

przebiegała obok wsi Brzezina wnoszę o wybór wariantu nr II (dwa). 

Jestem mieszkanką wsi Brzezina i nie wyobrażam sobie inwestycji – 
budowy obwodnicy w tak bliskim sąsiedztwie z zabudowaniami 
mieszkalnymi 

001_B Brzeg Jestem za I wariantem z korektami. 

002_B Brzeg Popieram wariant IA obwodnicy. Moim zdaniem wariant ten umożliwia 
dogodny przejazd między innymi z autostrady A4.  

003_B Brzeg Optymalny przebieg obwodnicy Brzegu przedstawiono w wariancie IA. 

004_B Brzeg Najlepsza trasa obwodnicy brzeskiej projekt IA. 

005_B Brzeg Najkorzystniejszy plan wykonania obwodnicy Brzegu to projekt IA. 

006_B Brzeg Plan IA obwodnicy Brzegu uważam za najkorzystniejsze rozwiązanie. 

007_B Brzeg Najlepszy wariant przebiegu trasy obwodnicy to wariant IA 

008_B Brzeg Popieram wariant IA przy budowie obwodnicy Brzegu. 

009_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy Brzegu przedstawia wariant 
IA. 

010_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy Brzegu to wariant IA, 
ponieważ zapewnia wygodny dostęp do autostrady.  

011_B Brzeg Najlepszy optymalny wariant przebiegu trasy obwodnicy Brzegu 
przedstawiony w wariancie IA 

012_B Brzeg Popieram wariant IA przy budowie obwodnicy Brzegu 

013_B Brzeg Najlepszy optymalny przebieg obwodnicy Brzegu przedstawiono w 
wariancie IA. 

014_B Brzeg Plan obwodnicy IA uważam za najkorzystniejszy dla miasta i 
mieszkańców Brzegu. 

015_B Brzeg Najlepsza trasa przebiegu obwodnicy miasta Brzeg została 
przedstawiona w wariancie IA. 

016_B Brzeg Najlepszym projektem przebiegu obwodnicy miasta Brzeg jest 
propozycja IA. 

017_B Brzeg Korzystniejszy jest wariant IA przy budowie obwodnicy Brzegu. 
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018_B Brzeg Najlepszy, optymalny wariant przebiegu trasy obwodnicy Brzegu 
przedstawiono w wariancie IA. 

019_B Brzeg Uważam, że korzystniejszy jest wariant IA przy budowie obwodnicy 
Brzegu. 

020_B Brzeg Optymalnym przebiegiem obwodnicy w Brzegu jest moim zdaniem 
Wariant 1A. 

021_B Brzeg Najlepszy optymalny przebieg obwodnicy Brzegu przedstawiono w 
wariancie IA 

022_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy Brzegu przedstawiono w 
wariancie IA 

023_B Lemin 
Brzeski 

Wybieram wariant IA 

024_B Brzeg Wybieram wariant IA. Wnioskuję o zaprojektowanie ronda na 
skrzyżowaniu DK 39 i DK94 oraz na skrzyżowaniu DK 94 z ul. 
Małujowicką (droga powiatowa).   

025_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

026_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

027_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

028_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

029_B Brzeg Jako mieszkaniec Brzegu oraz radny miejski wnoszę o wybór wariantu Ia 
przebiegu obwodnicy Brzegu, w ciągu drogi krajowej nr 39. Jest on 
optymalnym rozwiązaniem ze względu na połączenie węzłem dwóch 
ważnych dróg krajowych (39 i 94), likwidację niebezpiecznego przejazdu 
kolejowego przy ul. Wrocławskiej i budowę w jego miejscu węzła, a także 
brak ingerencji w tereny inwestycyjne miasta Brzeg. W związku z tym 
ostatnim faktem negatywnie należy ocenić przebieg wariantu IIb 
ingerującego w znacznym stopniu w zagospodarowanie terenów 
powojskowych (obecnie zakupionych przez WSSE „INVEST PARK”), co 
stanowić będzie zagrożenie dla dalszego rozwoju gospodarczego 
miasta.  
Przy realizacji wariantu Ia nie należy zapomnieć o zapewnieniu 
bezpieczeństwa na przyszłych węzłach i skrzyżowaniach w ciągu 
obwodnicy. Ze względu na wzrost ruchu samochodów, w tym ciężkiego 
transportu obsługującego przyszłą strefę ekonomiczną w Brzegu, 
celowym wydaje się wykonanie ronda w miejscu skrzyżowania ul. 
Małujowickiej w Brzegu, DK 94 i ul. Klonowej z Zielęcicach. Wszystkie 
węzły powinny uzyskać oświetlenie. Dla ochrony przed hałasem 
miejscowość Zielęcice od wschodu powinny pojawić się ekrany 
dźwiękochłonne.  

030_B Brzeg 1.Proszę o uwzględnienie ronda łączącego ul. Oławską z planowaną 
obwodnicą  odsuniętego od Brzeziny. Między ul. Oławską a Wrocławską 
powstaje nowe osiedle domków (os. Filozofów) 
i aby wydostać się z tego obszaru zazwyczaj trzeba się cofnąć do 
centrum. Jest to JEDYNA droga w stronę miasta z tego terenu. Na ten 
moment nie będzie połączenia z ul. Wrocławską,  a jak widomo ul. 
Oławska jak i Brzezina są terenami zalewowymi. Budowa ronda da 
mieszkańcom Ratajów możliwość wydostania się z tego terenu w razie 
odcięcia od ul. Oławskiej od strony miasta przez wodę. A także będzie 
alternatywą dla służb ratowniczych. 
2.Wniosek o uwzględnienie miejsca pod stację paliw. Jadąc od strony 
Strzelina czy Oławy na północ nie ma możliwości zatankowania. Należy 
się cofnąć aż do stacji Orlen na ul. Szymanowskiego. Wygeneruje to 
większy ruch. Myślę, że można to połączyć z projektowanymi miejscami 
pod parkingi.  
3.Wniosek o uwzględnienie zjazdu na drogę Myśliborzyce-Dobrzyń. W 
tym kierunku trzeba będzie nadrabiać drogi wracając od strony Lubszy. 
Co więcej samochody ciężarowe jadące w stronę kopalni piasku w 
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Bystrzycy lub szkółek drzew i krzewów nie będą w stanie zmieścić się na 
obecnym łuku (rozjazd Brzeg- Myśliborzyce -Lubsza). Wygeneruje to 
potrzebę przeprojektowania tego skrzyżowania – dodatkowe koszty.  

031_B Brzeg Wnoszę o rozważenie budowy węzła drogowego na skrzyżowaniu drogi 
krajowej DK-94 i drogi powiatowej 1198 O (droga kl. Z – ul. Wrocławska) 
na wysokości istniejącego przejazdu kolejowego w jednym poziomie. Po 
likwidacji niniejszego przejazdu musi być zapewniony wyjazd z Brzegu w 
kierunku Wrocławia (ostatni wyjazd od strony zachodniej z miasta i 
jednocześnie pierwszy wjazd do Brzegu od strony Wrocławia). Z tego 
wjazdu korzysta wielu użytkowników. Zarząd Dróg Powiatowych nie 
dysponuje  pomiarami natężenia ruchu na tej drodze, ale fakt istnienia 
lewoskrętu (od Wrocławia w kierunku Brzegu) na skrzyżowaniu świadczy 
o tym, że ten wjazd do miasta jest istotny. 
Po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami władz Gminy Brzeg, Gminy 
Skarbimierz i mieszkańców obu gmin można sądzić, iż każdy chciałby by 
obwodnica powstała ale nie przez ich działki. Działkowcy będą blokować 
każde przejście obwodnicy przez ich działki, Gmina Brzeg nie zgodzi się 
by obwodnica przecinała tereny inwestycyjne tzw. Zielonki (choć po jej 
sprzedaży to Wałbrzyska Strefa Ekonomiczna będzie mogła w tej 
sprawie się wypowiedzieć – być może wariant z „przecięciem jej na pół” 
może być dość korzystny. Przedstawiona przez mnie  propozycja 
wykorzystuje stary przebieg DK-94 i uprzywilejowanie kierunku Strzelin – 
Namysłów podyktowane jest głównie koniecznością przekroczenia linii 
kolejowej w drugim zaś stopniu zaspokojeniu kierunku OPOLE-
WROCŁAW na DK-94. Zauważalne jest większe natężenie ruchu na 
kierunku Wrocław-Opole w tym miejscu niż na kierunku Opole Wrocław. 
Większość pojazdów ciężarowych z Opola wybiera jazdę autostradą 
wjeżdżając na węźle Opole Zachód. Natężenie ruchu w kierunku 
Wrocław-Opole na tym skrzyżowaniu  spowodowane jest wyborem 
kierunku trasy: Węzeł Brzezimierz (lub Oława) – skrzyżowanie przy 
przejeździe kolejowym – rondo na DK-94 i na tym rondzie dopiero część 
pojazdów jedzie w kierunku Opola i część jedzie w kierunku Namysłowa 
(Warszawy). Większość pojazdów na Warszawę zjedzie właśnie na 
węźle „zachodnim”. Podobnie pojazdy jadące z autostrady (Węzła Brzeg) 
jadące w kierunku Warszawy wybierze jazdę węzłem zachodnim – czyli 
obwodnicą zachodnią. To jest optymalne dla wszystkich rozwiązanie.  

032_B Brzeg Chciałbym zwrócić uwagę i jednocześnie zapytać o propozycję 
skomunikowania proponowanej obwodnicy z drogą wojewódzką 457 
(Dobrzeń Wielki – Pisarzowice) w ciągu drogi Opole-Pisarzowice-Brzeg. 
Takie rozwiązanie mogłoby w znaczącym stopniu odciążyć miasto Brzeg, 
biorąc pod uwagę ruch pojazdów udających się w kierunku Wrocławia 
(oraz odwrotnym) z miejscowości leżących wzdłuż ciągu dróg DW 457-
DW 454 (z  Opolem włącznie). Obecnie cały ruch na ww. trasie odbywa 
się przez centrum Brzegu. Po wybudowaniu obwodnicy bez 
proponowanego licznika pozostaną 2 warianty: przez centrum miasta (jak 
to ma miejsce obecnie) lub przez licznik obwodnicy DK94 miedzy 
Michałowicami, a Lubszą. Biorąc pod uwagę fakt, że opcja druga 
wymagałaby nadrabianie kilometrów poprzez cofanie się w stronę 
Lubszy, w moim przekonaniu większość aut wybierze drogę przez 
centrum miasta. 
Czy projekt zakłada jakiekolwiek skomunikowanie  DW457 z obwodnica 
Brzegu? Oczywiście pytam o budowę dodatkowego odcinka 
(przedłużenie) DW457  (kolor niebieski w załączniku) od skrzyżowania z 
obecna DK39 w Pisarzowicach do nowej obwodnicy w okolicach 
Garbowa (Michałowic)? (orientacyjny przebieg zaznaczony przerywana 
linia niebieska). 
Jednocześnie jako mieszkaniec Brzegu uważam, ze najbardziej 
niekorzystny zarówno dla miasta jak i okolicy niekorzystny będzie wariant 
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2b (rys. 1.1.4_Orientacja_W_IIb , (biorący początek na obecnym 
skrzyżowaniu DK39 i DK94, który przebiega przez długo wyczekiwane, 
dające miastu szanse na rozwój i miejsca pracy tereny inwestycyjne. 
Moim zdaniem ten wariant mógłby przyczynić się bardzo niekorzystnie 
do rozwoju Brzegu, który nie ma możliwości rozwoju terytorialnego, 
ponieważ otoczony jest z jednej strony rzeka Odrą, z drugiej Gminą 
Skarbimierz. 

Najbardziej korzystne wydają się być warianty 1a, 1b, 1d. 
 

033_B Brzeg W odpowiedzi na Państwa pismo dotyczące planowanego 

zagospodarowania strefy ekonomicznej informuje, że w dniu 

11.12.2019r. Gmina Brzeg podpisała akt notarialny sprzedaży terenów 

inwestycyjnych przy ul. Małujowickiej Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” z siedziba w Wałbrzychu, w związku z 

tym wszelkie pytania dotyczące terenu strefy ekonomicznej należy 

kierować bezpośrednio do WSSE  „INVEST-PARK” ul. Uczniowska 16, 

58-306 Wałbrzych. Osobą do kontaktu ze strony WSSE „INVEST-PARK” 

jest ………………….. 

Jednocześnie informuję, że Gmina Brzeg posiada dokumentację 

techniczną drogi wewnętrznej na terenie strefy ekonomicznej wraz z 

włączeniem do drogi powiatowej nr 1174O ulicy Małujowickiej. Nie ma 

jednak pewności, że nowy właściciel zagospodaruje tereny inwestycyjne 

na podstawie dokumentacji posiadanej przez Gminę Brzeg. 

Gmina Brzeg na dzień dzisiejszy nie posiada wiedzy na temat 
planowanych docelowych podmiotów gospodarczych oraz szacunkowej 
struktury ruchu generowanego przez obszar. W załączeniu przekazuję 
Państwu wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenów strefy ekonomicznej w którym określono szczegółowe 
zasady dotyczące przeznaczenia terenu (działalność usługowo-
przemysłowa. 

034_B Brzeg W nawiązaniu do prowadzonych rozmów (konsultacji wariantów 

przebiegu planowanej obwodnicy Brzegu - drogi krajowej nr 39) 

informuję, że dnia 11.12.2019r. Gmina Brzeg zbyła tereny inwestycyjne 

położone przy ulicy Małujowickiej w Brzegu na rzecz Wałbrzyskiej 

Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST PARK” spółka z. o.o. Teren ten 

o powierzchni 54 ha jest największym i jedynym o tej powierzchni 

terenem inwestycyjnym w granicach miasta Brzegu. Gmina Brzeg 

zakupiła go od Agencji Mienia Wojskowego w 2014r., a następnie podjęła 

szereg działań na rzecz stworzenia z terenu dawnej składnicy 

amunicyjnej atrakcyjnego terenu inwestycyjnego, w tym: wycięła i 

wykarczowała kilkanaście tysięcy drzew i krzewów, wykonała MPZP dla 

tego obszaru, wprowadziła teren do Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, przygotowała dokumentację dotyczącą uzbrojenia terenu 

w niezbędne media i drogi wewnętrzne, partycypowała w kosztach 

przebudowy ulicy Małujowickiej, do której planowane jest włączenie 

ruchu ze Strefy. Reasumując Gmina Brzeg podjęta ogromny wysiłek (w 

tym finansowy), aby stworzyć dogodne warunki do inwestowania. 

Zgodnie z informacjami pochodzącymi od spółki Invest Park oraz na 

podstawie prowadzonych od dłuższego czasu rozmów, już wkrótce 

zostaną sfinalizowane umowy dotyczące zbycia przedmiotowego terenu 

na rzecz inwestorów, którzy zamierzają zainwestować kilkaset milionów 

złotych. Dla Gminy Brzeg przedmiotowy teren jest absolutnie kluczowy 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 55 
 

 

NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU 

dla rozwoju miasta, szczególnie w kontekście rozwoju rynku pracy i 

wpływów podatkowych do budżetu miasta. Z tego względu Gmina Brzeg 

analizując potrzeby inwestorów i wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom 

podjęła działania w sprawie zmiany MPZP dla tego terenu, aby ustalić 

zapisy planu w sposób maksymalnie dostosowany do zgłaszanych 

potrzeb (głównie chodzi o zmianę parametrów zabudowy hal oraz 

możliwości zmiany przebiegu dróg wewnętrznych), ułatwiając tym 

samym inwestowanie na terenie strefy. 

Z w/w powodów uprzejmie prosimy o dobrą współpracę przy zmianie 

MPZP dla tego terenu i nie blokowanie procedury planistycznej. 

Jednocześnie podtrzymujemy nasz sprzeciw wobec wariantów przebiegu 

obwodnicy Brzegu, które w sposób znaczący ingerują w cenny teren 

inwestycyjny gminy, jako niezgodnych z szeroko rozumianym interesem 

społeczno-gospodarczym.  

Poniżej odpowiedź WSSE, który jest jednym z dysponentów terenów inwestycyjnych. 

035_B Brzeg W nawiązaniu do ustaleń dotyczących wariantów przebiegu planowanej 

obwodnicy Brzegu tj. drogi krajowej nr 38, które zostały przedstawione 

na radzie technicznej w dniu 27 lutego 2020 r. w siedzibie GDDKiA w 

Opolu, informujemy, że zaprezentowane przez Państwa warianty Ila i Ilb 

ze względu na zaawansowane rozmowy z przyszłymi inwestorami w 

sprawie sprzedaży i zagospodarowania omawianego terenu oraz 

naszymi planami inwestycyjnymi związanymi z budową hali 

przemysłowo-magazynowej są obecnie nie do zaakceptowania przez 

naszą spółkę. 

Omawiany teren przeznaczony jest w obowiązującym mpzp pod 

zabudowę obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz 

zabudowę usługową. WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. nabywała w 

2019 r. omawiane nieruchomości inwestycyjne celem zagospodarowania 

ich, sprowadzenia inwestorów, a co z tym związane zainwestowania w 

jego rozwój sporych nakładów finansowych, które mają się przyczynić do 

rozwoju nie tylko miasta Brzeg, ale i całego regionu. 

Obydwa przedstawione warianty przecinają nasze tereny inwestycyjne, 

znacząco ograniczając możliwości inwestowania na przedmiotowym 

obszarze. Niestety po przeanalizowaniu jaka ilość terenu, zostanie zajęta 

przez pas drogi przy wariancie Ila, również nie jesteśmy w stanie zgodzić 

się na taki przebieg projektowanej obwodnicy. Przyjęcie takich rozwiązań 

może spowodować wycofanie się inwestorów, a co za tym idzie znaczne 

straty finansowe poniesione przez spółkę oraz narażenie się na 

możliwość poniesienia sporych odszkodowań finansowych. 



10. STRESZCZENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW, PROTESTÓW, OPINII 

Wszystkie wnioski, protesty i opinie zostały przedstawione w punkcie nr 9.  

W miejscowości Lubsza, wszyscy obecni na spotkaniu mieszkańcy jednogłośnie nie zgadzają się na 

żaden z zaprezentowanych wariantów, jeżeli obwodnica Brzegu nie będzie omijać miejscowości 

Lubsza. Równocześnie zapowiedzieli protesty oraz blokowanie drogi krajowej nr 39. 

 

W Brzegu głównym tematem był początek planowanej obwodnicy, możliwość odsunięcia projektowanej 

obwodnicy od miejscowości Zielęcice oraz zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie powodzi. Większość 

przesłanych przez mieszkańców Gminy Skarbimierz i Brzeg wniosków było za realizacją wariantu I a. 

11. ANALIZA I SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW, 

PROTESTÓW, OPINII 

A. Wnioski/protesty/opinie zgłaszane w trakcie spotkań informacyjnych 

 

Spotkanie 10.12.2019r. Lubsza  

 

UWAGA / PYTANIE / OPINIA STANOWISKO ORGANIZATORÓW SPOTKANIA 

„Czy istniejący przebieg drogi DK39 na odcinku od 

końca obwodnicy  przebiegający przez miejscowość 

Lubsza będzie modernizowana?”  

 Budowa obwodnicy Brzegu będzie obejmowała 

włączenie DK 39 do istniejącego śladu przed Lubszą 

od strony Brzegu. Droga przez miejscowość Lubsza 

nie będzie przebudowywana / rozbudowana w ramach 

inwestycji p.n. Budowa obwodnicy Brzegu.  

„Do dyskusji możemy przystąpić jeśli jest jakiś wariant 

omijający Lubszę” 

Program Inwestycji zatwierdzony przez Ministra 

Infrastruktury obejmuje budowę obwodnicy Brzegu w 

ciągu DK 39. Ewentualna przyszła budowa obwodnicy 

Lubszy będzie stanowić oddzielną inwestycję. Należy 

jednak podkreślić, że w tym momencie obwodnica 

Lubszy nie jest ujęta w żadnym planie budowy dróg. 

„Co to za kreski obok Lubszy?” – uczestnik spotkania 

mówił o wrysowanym na planie sytuacyjnym korytarzu 

obwodnicy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla miejscowości Lubsza 

To jest korytarz z miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Lubsza. Obecnie przygotowywana inwestycja 

polegająca na budowie obwodnicy Brzegu umożliwia 

kontynuację przebiegu drogi oraz realizację w 

późniejszym terminie obwodnicy Lubszy.  

„Nie ma możliwości realizacji tej inwestycji bez 

uwzględnienia Lubszy i Rogalic. Może być to rozłożone 

na etapy, ale dokumentacja projektowa powinna 

powstać, żeby mieszkańcy wiedzieli na co mogą liczyć.”  

 

Obecnie GDDKiA ma zapewnione finansowanie dla 

prac przygotowawczych dla zadania p.n. Budowa 

obwodnicy Brzegu. Nie ma zatem możliwości 

uwzględnienia w ramach realizacji niniejszego 

zadania budowy obwodnic Lubszy i Rogalic. 

„Jaki jest koszt opracowania dokumentacji, która 

została przedstawiona?” 

Koszt prac przygotowawczych obejmujących Etap 

Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego 

wraz z materiałami niezbędnymi do uzyskania decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach oraz 

opracowania Koncepcji Programowej wyniesie ok 

2 700 000 zł. 
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„O Ile trzeba zwiększyć środki, żeby w tej dokumentacji 

była od razu wzięta pod uwagę miejscowość Lubsza? 

10%?” 

Nie ma możliwości uwzględnienia budowy obwodnicy 

Lubszy w ramach realizacji przygotowywanego 

zadania polegającego na budowie obwodnicy Brzegu. 

By móc rozpocząć prace projektowe nad obwodnicą 

Lubszy konieczne jest uzyskanie tytułu 

inwestycyjnego dla takiego zadania zatwierdzonego 

przez Ministra Infrastruktury.   

„Jedne światła nam nic nie dadzą. Jest nowe osiedle, 

gdzie jest dużo dzieci. Dlaczego tylko jedne światła są 

w planie?” – uczestnik spotkania mówił o planowanej 

sygnalizacji świetlnej przy ul. Szkolnej. 

Na wskazanym odcinku ul. Szkolnej są obustronne 

chodniki. Sygnalizacja świetlna jest tam, gdzie jest 

duża koncentracja ruchu i na tych przejściach będą 

skoncentrowane działania.  

„Proszę zrobić pomiar ruchu tak, żeby był jakiś 

przedstawiciel od nas i żeby te pomiary były rzetelne. 

Jak one były wykonywane?” 

Pomiary ruchu zostały przeprowadzone za pomocą 

kamer, pojazdy zliczono w 15 minutowych interwałach 

czasowych z uwzględnieniem ich struktury 

kierunkowej i rodzajowej. Wybrana metoda pomiaru 

uniemożliwia wystąpienie jakiekolwiek błędów 

pomiarowych mogących wystąpić przy liczeniu 

ręcznym. Pomiary były wykonywane w dniu 

11.06.2019 r. Termin został ustalony tak, żeby 

wykluczyć okresy weekendowe i zimowe oraz okres 

wakacji, kiedy pomiar jest niemiarodajny. Po 

przeprowadzonym pomiarze ruchu prowadzone 

zostały analizy ruchu w szerokim ujęciu tzn. przy 

uwzględnieniu Generalnych Pomiarów Ruchu oraz 

planowanego rozwoju całej sieci dróg krajowych. 

Następnie zostały opracowane prognozy ruchu dla 

istniejących odcinków dróg w obrębie opracowania, 

jak również z uwzględnieniem nowego przebiegu 

każdego z wariantów. 

 

„Jaką przepustowość wody w trakcie powodzi 

przewidujecie przez  przejazd w wariancie V? 

Wysokość  Kościerzyc.” 

Przeszkoda zostanie pokonana obiektem mostowym. 

Inwestycja wpływa w sposób minimalny na 

przepustowość międzywala. Konstrukcją wpływającą 

na zmniejszenie światła przepływu są filary obiektu. 

Udział  filarów do całkowitego światła międzywala jest 

znikomy. Opracowanie zostanie uzgodnione przez 

Wody Polskie - Zarządcę rzeki Odry. 

 

„Czy możemy na obecną chwilę określić na jakich 

działkach będzie znajdował się punkt włączenia 

obwodnicy przed Lubszą?”  

Na obecnym etapie projektowym tj. prac studialnych 

według założeń projektowych lokalizacja tego punktu 

będzie się znajdować w odległości ok. 800 m od 

skrzyżowania ul. Zacisze od miejscowości 

Michałowice skrzyżowania na Myśliborzyce z drogą 

powiatową, zaraz za mostem. Dokładana znajomość 

zajętości terenu przeszłych rozwiązań projektowych 

będzie znana na etapie projektu budowalnego.  

„Czy przystępując do tego projektu zapoznaliście się z 

planem obwodnicy Lubszy sprzed kilku lat?”  

Projektant analizuje wszystkie dokumenty 

planistyczne występujące na danym terytorium biorąc 

pod uwagę ich zapisy. Jednakże budowa dróg 

publicznych realizowana jest w oparciu o ustawę o 

szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
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inwestycji w zakresie dróg publicznych, tzw. 

„specustawę drogową”. Ta ustawa jest dokumentem 

nadrzędnym, z którego wynika, że na etapie 

projektowania takiej drogi Inwestor nie jest 

zobligowanych do realizacji inwestycji zgodnie z 

obowiązującymi dokumentacji planistycznymi. Co nie 

zmienia faktu, że zapisy MPZP i studium 

uwarunkowań gmin są brane pod uwagę w pierwszej 

kolejności. 

Wszyscy uczestnicy spotkania, mieszkańcy 

miejscowości Lubsza wyrazili swój jednogłośny 

sprzeciw wobec planów budowy obwodnicy m. 

Brzeg bez kontynuacji jej, w tym samym czasie, 

obejmując obejściem miejscowość Lubsza. 

Program Inwestycji zatwierdzony przez Ministra 

Infrastruktury obejmuje budowę obwodnicy Brzegu w 

ciągu DK 39. Ewentualna przyszła budowa obwodnicy 

Lubszy będzie stanowić oddzielną inwestycję. Należy 

jednak podkreślić, że w tym momencie obwodnica 

Lubszy nie jest ujęta w żadnym planie budowy dróg. 

 

Spotkanie 11.12.2019r. Brzeg: 

 

UWAGA / PYTANIE / OPINIA STANOWISKO ORGANIZATORÓW SPOTKANIA 

Chcielibyśmy, żeby droga była jak najbardziej odsunięta 

od Zielęcic. Droga mogłaby przechodzić obok terenów 

inwestycyjnych. Skoro to jest teren inwestycyjny, to 

droga powinna być przeprowadzona jak najbliżej nich.  

Sam przebieg wariantu Ia przy ul. Oławskiej jest dobrym 

pomysłem. W tym obszarze znajduje się wał 

przeciwpowodziowy, który przydałoby się wzmocnić. 

  

Nie ma możliwości, żeby połączyć wał z drogą. Mamy 

wytyczne z RZGW, że te urządzenia (wał i droga) 

muszą działać niezależnie. 

 

Jeden z wariantów uwzględnia postulat mieszkańca. 

Wariant 2b przechodzi przez tereny inwestycyjne. 

Czy istnieje możliwość rozważenia zmiany miejsca 

włączenia w drogę krajową 39 pomiędzy Zielęcicami a 

Małujowicami? Żeby samochody z Oławy nie wjeżdżały 

w Zielęcice a od Nysy omijały Zielęcice?  

Nie ma możliwości zmiany lokalizacji włączenia 

obwodnicy do drogi krajowej nr 39. Taka zmiana 

skutkowałaby koniecznością wydłużenia trasy o ok 2 

km, co miałoby istotny wpływ na koszty realizacji 

inwestycji. Ponadto dbając o finanse publiczne 

podczas analizy przebiegu wariantów należy dążyć do 

maksymalnego możliwego wykorzystania przebiegu 

istniejącej sieci dróg publicznych, a w szczególności 

dróg krajowych. Istotne znaczenie ma również 

odległość obwodnicy od miasta. Celem budowy 

obwodnicy jest przeprowadzenie ruchu tranzytowego, 

a także wyprowadzenie na obwodnicę  ruchu 

lokalnego Jeśli odsuniemy ją na zbyt dużą odległość 

to nie zostanie osiągnięty.  

Wariant z rondem na południu Zielęcic byłby najbardziej 

korzystny.  

Traktujemy to jako opinię strony do przedstawionych 

wariantów: Mieszkaniec preferuje wariant 2b 

Czy ilość punktów jaki dostanie poszczególny wariant 

będzie zależna od naszych opinii? 

Wybór wariantu przebiegu obwodnicy odbywa się na 

podstawie analizy wielokryterialnej, tj. narzędzia 

matematycznego. Wielkokryterialna Analiza 

Porównawcza to narzędzie pozwalające na 

jednoznaczną ocenę i wybór optymalnego wariantu 

rozwiązań projektowych. Pod uwagę będą wzięte 

podkryteria, w 4 kryteriach głównych, tj. 

środowiskowych, technicznych, ekonomicznych i 
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społecznych. Mnogość analiz i uzgodnień branych do 

oceny powoduje, że wybór wariantu tą metodą jest 

najlepszy i bezstronny. Zamierzeniem inwestora jest 

podjęcie decyzji inwestycyjnej popartej szeroką, 

obiektywną i niezależną analizą. Głos społeczny 

będzie jednym z podkryteriów w kryterium 

społecznym.  

Bazując na Państwa doświadczeniu, który z tych 

wariantów zdaniem Projektanta byłby najbardziej 

prawdopodobny? 

Celem etapu STEŚ jest to by analizowane warianty 

były jednakowo możliwe do realizacji i opracowane z 

jednakową szczegółowością. Dopiero na końcu tych 

analiz po zebraniu wszystkich informacji i 

opracowaniu Wielokryterialnej Analizy Porównawczej 

będzie możliwe wyznaczenie wariantu, który będzie 

rekomendowany do DŚU.  

Wszystkie warianty powinny być uwzględnione od 

miejsca skrzyżowania DK39 z DK 94.  

Aby wszystkie warianty mogły być ze sobą 

porównywane, muszą mieć ten sam początek i koniec. 

W związku z tym, wszystkie warianty rozpoczynają się 

w km 138+200 istniejącej DK nr 39. Skrzyżowanie DK 

nr 39 z DK nr 94 przewidywane jest w każdym z 

wariantów do rozbudowy.  

Powinniśmy wziąć pod uwagę głosy mieszkańców 

Zielęcic, tak żeby zapewnić im bezpieczeństwo. 

Rozwiązanie z wariantem IA wydaje się optymalne pod 

względem wzrastającego ruchu.  

Dziękujemy za przekazaną uwagę. 

Skrzyżowanie w Zielęcicach jest już w tej chwili bardzo 

niebezpieczne i trzeba by było zrobić tam 

bezwarunkowo rondo po to, żeby poszerzyć szlak.  

W przypadku realizacji wariantów Ia, Id i IIa, których 

początkowy przebieg pokrywa się z istniejącym 

przebieg DK 94 rozbudowy będzie podlegał istniejący 

odcinek drogi wraz ze skrzyżowaniem w Zielęcicach. 

Wybór typu skrzyżowania będzie uzależniony od 

istniejącego i prognozowanego ruchu.  

Niebezpiecznie zbliżamy się do pierwszych zabudowań 

sołectwa Brzezina. Mieszkańcy są jak najbardziej za 

budową obwodnicy, ale czy nie można by w wariancie I 

przejść przez drogę powiatową? W nowo opracowanym 

planie zagospodarowania przestrzennego wszystkie 

tereny po południowej stronie Brzeziny są to tereny 

budowy mieszkaniowej. Mieszkańcy, którzy zapoznali 

się z planami już zapowiedzieli, że będą protestować, 

tak aby ten wariant na pewno nie przeszedł 

W wariancie Ia ze względu na bliskość przekroczenia 

terenu kolejowego droga powiatowa jest pierwszą 

drogą możliwą do wpięcia obwodnicy.   

Korekta przebiegu obwodnicy w przypadku wyboru 

wariantu zachodniego 1 lub 2 jest możliwa. Przebieg 

trasy będzie uwzględniał analizę akustyczną i w miarę 

możliwości MPZP. Projektant dokona analizy 

wnioskowanych korekt i ich konsekwencji już na 

obecnym etapie dokumentacji, wnioski z 

przeprowadzonej analizy zostaną przedstawione 

Zamawiającemu. 

W 2009 r. miasto zleciło takie opracowanie, gdzie były 

analizowane warianty wschodnie i zachodnie i tylko 

warianty zachodnie zostały uznane za optymalne z 

punktu widzenia miasta, gmin obok i miasta Oławy. Z 

punktu widzenia miasta nie możemy poprowadzić 

obwodnicy przez teren inwestycyjny, dlatego że jest to 

teren położony w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 

Ekonomicznej na który zainwestowane zostanie kilka 

milionów złotych, a wartość tej inwestycji będzie 

Dziękujemy za przekazaną uwagę. Wałbrzyska 

Specjalna Strefa Ekonomiczna jest naruszana przez 

wariant IIb. Biegnie on praktycznie przez jej środek. 

Wariant IIa wchodzi zakresem inwestycji w północną 

część strefy. Warianty nr I omijają strefę. 
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porównywalna. Nikt nie pozwoli sobie na to, żeby 

wywłaszczać te tereny. 

3 warianty dotyczą Zielęcic. Dlatego najlepszym 

rozwiązaniem jest zrobienie ronda na skrzyżowaniu 

przy Zielęcicach. 

Wniosek zostanie przeanalizowany i rozważony. 

Wybór typu skrzyżowania będzie wynikał z 

przeprowadzonej analizy istniejącego i 

prognozowanego ruchu. 

W jakim celu jest przewidziane rondo pod Brzeziną w 

jednym wariancie?  

W celu skomunikowania zachodniej strony miasta z 

obwodnicą na dzień dzisiejszy analizujemy rondo na 

ul. Wrocławskiej oraz rondo pod Brzeziną. Decyzja na 

ten temat będzie podjęta dopiero na dalszym etapie w 

zależności od warunków RZGW. W zależności od 

wariantu mamy możliwość ronda albo bezkolizyjny  

przejazd górą. Będziemy brać pod uwagę sieć 

komunikacyjną i możliwość przejazdu w każdym 

kierunku.  

IIB najbardziej optymalne rozwiązanie dla ruchu 

tranzytowego i odciążenia mostu w Brzegu.  

Dziękujemy za przekazaną uwagę. 

Ogródki działkowe to jedyne miejsce gdzie można 

odpocząć. Proszę wziąć to pod uwagę.  

Dziękujemy za przekazaną uwagę. 

 

 

B. Zestawienie wniosków, protestów, opinii dostarczonych po przeprowadzonych spotkaniach 

informacyjnych.  

 

NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ  

001_L Lubsza Proponowane trzy warianty są dla mnie 
mało istotne. Interesuje mnie koncepcja 
omijająca wieś Lubsza, a w dalszej 
perspektywie eliminacja ruchu drogowego 
z drogi nr 39 – odciek do Namysłowa. 
Przedstawienie strategii na wypadek 
powodzi, nie dotyczy mieszkańców 
mieszkających od ronda na północ. My, 
żeby dotrzeć do przeprawy, musielibyśmy 
do niej korzystać z pojazdów pływających.  
Argument chybiony. 40% inwestycji 
będzie (planowane jest) na terenie Gminy 
Lubsza, a zostaliśmy potraktowani jak 
powietrze – nas nie ma? Powiem tak, to 
nie są trzy warianty, tylko jedno wielkie 
wariactwo.  
P.S. Jak nie macie funduszy, to nic nie 
róbcie.  

 
Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmuje obwodnicy miejscowości Lubsza w 
ciągu drogi krajowej nr 39.  
Projektowana trasa drogowa i obiekty 
mostowe będą uwzględniały tzw. „Wielką 
Wodę”. Dotarcie zatem do przeprawy nie 
będzie utrudnione. Obwodnica w czasie 
powodzi w przypadku zamknięcia mostów w 
Brzegu będzie umożliwiała przeprawę przez 
Odrę. 
 

 002_L Lubsza Uważam, że zaproponowane koncepcje 
budowy obwodnicy są korzystne dla 
miasta Brzeg a wręcz szkodliwe dla 
miejscowości Lubsza. Ruch pojazdów 
ciężarowych znacznie się zwiększy. 
Zwiększy się zagrożenie dla pieszych – 
szczególnie dzieci. Utrudni ruch dla 
mieszkańców wsi. Już przy obecnym 
natężeniu ruchu domy niszczeją i pękają. 
Zmniejszy się jakość życia mieszkańców 
przez ciągły szum i stukot 

Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmował obwodnicy miejscowości Lubsza 
w ciągu drogi krajowej nr 39.  
Zwiększenie ruchu po oddaniu inwestycji 
będzie nieznaczne tj. na poziomie około 
15% w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego. Wynika to z 
wykonanych pomiarów ruchu i opracowanej 
na ich podstawie prognozy ruchu. 
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NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ  

przejeżdżających samochodów. Jedynie 
przedłużenie obwodnicy i ominięcie wsi 
Lubsza jest do przyjęcia przez 
mieszkańców Lubszy i załatwi sprawę. 

Planowana obwodnica będzie korzystna dla 
mieszkańców Lubszy, którzy obecnie muszą 
stać w zatorach drogowych przy dojeździe 
do pracy na terenie gminy Skarbimierz. 
 

003_L Lubsza Nie wyrażam zgody na budowę 
obwodnicy z pominięciem wsi Lubsza, 
ponieważ  u nas droga jest wąska i 
chodniki bardzo wąskie oraz domy nasze 
znajdują się blisko drogi, a i tak już są 
popękane. Okien nie można otworzyć 
ponieważ hałas oraz kurz z drogi nie 
pozwala nam na otwieranie okien. Jeżeli 
obwodnica będzie to ruch na drodze się 
zwiększy w szczególności samochody 
ciężarowe, które obecnie nie jadą w 
dozwolonej prędkości tylko pędzą i można 
przed pasami stać długo to jeżeli jadą tiry 
nawet się nie zatrzymają.   

Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmował obwodnicy miejscowości Lubsza 
w ciągu drogi krajowej nr 39.  
Zwiększenie ruchu po oddaniu inwestycji 
będzie nieznaczne tj. na poziomie około 
15% w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego. Wynika to z 
wykonanych pomiarów ruchu i opracowanej 
na ich podstawie prognozy ruchu. 
Planowana obwodnica będzie również 
korzystna dla mieszkańców Lubszy, którzy 
obecnie muszą stać w zatorach drogowych 
przy dojeździe do pracy w na terenie gminy 
Skarbimierz. 
 

004_L Lubsza Nie wyrażam zgody na budowę 
obwodnicy z pominięciem wsi Lubsza, 
ponieważ droga jest wąska i chodniki 
bardzo wąskie oraz domy znajdują się 
blisko drogi i są już popękane. Okien nie 
możemy otworzyć bo hałas z drogi i kurz 
uniemożliwiają otwieranie okien. Jeżeli 
obwodnica będzie to ruch na naszej 
drodze się zwiększy w szczególności 
samochody ciężarowe, które obecnie nie 
jadą z dozwoloną prędkością tylko pędzą. 
Przed pasami można stać długo i jeśli jadą 
samochody ciężarowe to żaden  nas nie 
przepuści.   

Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmuje obwodnicy miejscowości Lubsza w 
ciągu drogi krajowej nr 39.  
Zwiększenie ruchu po oddaniu inwestycji 
będzie nieznaczne tj. na poziomie około 
15% w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego. Wynika to z 
wykonanych pomiarów ruchu i opracowanej 
na ich podstawie prognozy ruchu. 
Planowana obwodnica będzie również 
korzystna dla mieszkańców Lubszy, którzy 
obecnie muszą stać w zatorach drogowych 
przy dojeździe do pracy w na terenie gminy 
Skarbimierz. 
 

005_L Lubsza Uwzględnić w projekcie obwodnicę wsi 
Lubsza, a następnie wykonać tę 
obwodnicę.  

Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmuje obwodnicy miejscowości Lubsza w 
ciągu drogi krajowej nr 39. 

006_L Lubsza Wnoszę o ominięcie miejscowości Lubsza 
na całym odcinku drogi nr 39 DK. Obecnie 
natężenie ruchu jest bardzo ogromne 
utrudnia to życie mieszkańcom. Pierwotny 
plan obwodnicy miasta Brzeg zakładał 
ominięcie naszej miejscowości i tak 
powinno pozostać.  

Przedmiotem opracowania jest obwodnica 
miasta Brzeg. Zakres opracowania nie 
obejmował obwodnicy miejscowości Lubsza 
w ciągu drogi krajowej nr 39.  
Zwiększenie ruchu po oddaniu inwestycji 
będzie nieznaczne tj.  na poziomie około 
15% w stosunku do wariantu 
bezinwestycyjnego. Wynika to z 
wykonanych pomiarów ruchu i opracowanej 
na ich podstawie prognozy ruchu. 
Planowana obwodnica będzie również 
korzystna dla części mieszkańców Lubszy, 
którzy obecnie muszą stać w zatorach 
drogowych przy dojeździe do pracy w na 
terenie gminy Skarbimierz. 
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NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ  

007_L Lubsza Wyżej wymienione działki (Michałowice nr 
dz. 114/1, 114/2, 115/2, 116/2) tworzą 
jedną działkę o powierzchni 7,26 ha. Z 
posiadanych 23 ha ta działka jest 
najlepsza pod względem kształtu i pod 
względem bonitacji. Obwodnica miasta 
Brzeg tnie tę działkę po przekątnej i dzieli 
ją na 3 trójkąty, przez co cała działka 7,26 
ha nie będzie nadawała się do dalszego 
użytku. Zakup tej działki kosztował mnie i 
moją rodzinę wiele wyrzeczeń. Jest to 
prawie 30% mojego gospodarstwa. Pytam 
Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i 
autostrad na czym ja i mój syn mamy 
pracować.  

Na obecnym etapie inwestycji jednym z 
kryteriów wyznaczania korytarza obwodnicy 
był miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Zapisy powyższego MPZP 
wyznaczają trasę planowanej drogi poprzez 
działki wskazane przez mieszkańca 
Lubszy. Uwzględniając  zapisy planu brak 
jest możliwości ominięcia działek 
wskazanych. Przesunięcie trasy drogi w 
inne miejsce o co najmniej kilkaset metrów 
spowodowałoby  wyburzenia budynków. 
Byłoby to nieuzasadnione skoro jest 
możliwość przeprowadzenia obwodnicy bez 
konieczności wyburzeń . Jednocześnie 
informujemy, że w przypadku zajęcia 
planowaną inwestycją działek wskazanych 
w treści wniosku, ich Właściciele otrzymają 
rekompensatę – odszkodowanie za przejęty 
zakres nieruchomości, natomiast do 
pozostałych części zostanie zapewniony 
dojazd. 

008_L Lubsza W związku z konsultacjami społecznymi w 

prawie opracowania dokumentacji etapu 

STEŚ i Koncepcji Programowej dla 

budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi 

krajowej nr 39, które odbyły się dnia 

10.12.2019r. w Domu Ludowym przy ul. 

Kukurydzanej 1Aw Lubszy z udziałem 

projektantów oraz przedstawicieli 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad Oddział w Opolu, 100% 

przedstawicieli mieszkańców Gminy 

Lubsza wyraziło negatywną opinię wobec 

przedstawionych rozwiązań lokalizacji 

trasy projektowanej obwodnicy Brzegu w 

ciągu drogi krajowej nr 39. 

Wobec powyższego zwracam się z prośbą 

o pilne podjęcie działań mających na celu 

uwzględnienie stanowiska mieszkańców 

Lubsza tj.: wykonanie włączenia 

obwodnicy Brzegu w drogę krajową nr 39 

przed miejscowością Lubszą od strony 

miejscowości Michałowice i ominięcie 

całej miejscowości Lubsza zgodnie z 

projektem miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Lubsza uzgodnionego z Generalną 

Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad we 

wcześniejszych latach. 

Dziękuję za pozytywne załatwienie 
sprawy. 

Na dzień dzisiejszy nie ma zapewnionego 

finasowania na realizację inwestycji a zakres 

zlecenia dokumentacji jest realizowany  

Program Inwestycji zatwierdzony przez 

Ministra Infrastruktury obejmuje budowę 

obwodnicy Brzegu w ciągu DK 39. 

Ewentualna przyszła budowa obwodnicy 

Lubszy będzie stanowić oddzielną 

inwestycję. Po przeanalizowaniu wniosków 

oraz pism, w Studium Techniczno-

Ekonomiczno-Środowiskowym zostanie 

uwzględniona korekta przebiegu ostatniego 

odcinka analizowanych tras obwodnicy. 

Trasa zostanie zmieniona w możliwym 

technicznie zakresie, aby w maksymalnym 

stopniu pokryła się z rezerwą terenu 

przewidzianą w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego. 

Umożliwi to w przyszłości dalszą realizację 

nowego przebiegu DK39 na odcinku 

obwodnicy miejscowości Lubsza.  

Zwracamy uwagę, że należy tę kwestię 

traktować jako uwzględnienie postulatu 

przedstawicieli społeczeństwa i władz 

samorządowych, umożliwiając w ten sposób 

przyszłą kontynuację prac nie objętych w 

ramach obecnej realizacji dokumentacji. 

 

001_S Skarbimierz Odnosząc się do zorganizowanego 
spotkania 
(w dniu 11.12.2019r.) przez burmistrzów 

Wariant IIb za jakim opowiadają się 
mieszkańcy jest wariantem najbardziej 
zgodnym z MPZP. Takie ukształtowanie 
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miasta Brzeg i GDDKiA Oddział w Opolu 
przedstawiającego koncepcję 
Opracowania dokumentacji etapu 
Studium Techniczno-Ekonomiczno-
Środowiskowego i Koncepcji 
Programowej dla budowy obwodnicy 
Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39, my 
mieszkańcy wsi Zielęcice po zapoznaniu 
się z wariatami budowy obwodnicy dla 
Brzegu opowiadamy się za wyborem 
wariantu IIB. Wariant ten przedstawia 
propozycję budowy ronda krzyżujących 
się dróg nr 39 i 94 wraz z wyznaczeniem 
trasy przez tereny inwestycyjne przy ul. 
Małujowickiej lub obok, jak sugerował na 
spotkaniu v-ce burmistrz Bartłomiej 
Kostrzewa. Ta koncepcja spełnia również 
oczekiwania i propozycje sołtysa wsi 
Brzezia, która rozwiązuje również problem 
komunikacyjny od strony południowej.  
Jesteśmy przeciwni koncepcji 
wykorzystania drogi nr 94 na odcinku 
od skrzyżowania dróg nr 39 i 94 do 
przejazdu kolejowego. Odcinek ten jest 
w najbliższym sąsiedztwie wsi 
Zielęcice. Obawiamy się, że bliskość 
obwodnicy spowoduje podniesienie 
poziomu hałasu, a gwarantowane ekrany 
dźwiękochłonne nie wyeliminują 
wysokiego poziomu decybeli 
poruszających się po niej pojazdów. 
Położenie geograficzne wsi względem 
frontów atmosferycznych w Polsce 
powodować będzie spore 
zanieczyszczenie związane z  emisją 
spalin oraz uciążliwym hałasem. 
Stanowisko mieszkańców jest spójne z 
koncepcją wójta Gminy Skarbimierz 
Andrzeja Pulita, które również było 
przedstawione na ww. spotkaniu.  
Wciąż nierozwiązany zostaje problem 
przejazdu z Zielęcic z ul. Klonowej w ul. 
Małujowicką przez drogę krajową nr 94, 
która jest wyjątkowo niebezpieczna. Z 
uwagi na fakt, że jest to droga krajowa 
w kierunku Wrocławia, planowana 
obwodnica nie wpłynie na 
skrzyżowanie (samochodem, rowerem, 
bądź pieszo). Jako użytkownicy 
najczęściej korzystający z tej części drogi 
prosimy o uwzględnienie w projekcie 
sygnalizacji świetlnej, zapewniającej nam 
bezpieczeństwo.  
W naszej ocenie wybór drugiego 
zmodyfikowanego wariantu da nam 
gwarancję spokojnego, bezpiecznego i 
zdrowego miejsca do życia, bez obniżania 

wariantu wiąże się jednak z koniecznością  
wykorzystania w dalszym ciągu istniejącej 
DK94 aż do dojazdu do projektowanego 
ronda. Droga ta w dalszym ciągu będzie 
generowała hałas. Natężenie ruchu będzie 
około 7% mniejsze niż w wariancie nr IIa. 
Warianty 1 mają praktycznie takie samo 
natężenie jak wariant II b na istniejącej DK94 
(+/- 2%)  
W wariancie IIb samochody jadące DK94 od 
strony Wrocławia, do początku obwodnicy 
dojeżdżają przez istniejący odcinek drogi 
przebiegającej przez Zielęcice. Sama trasa 
obwodnicy w nowym przebiegu biegnie 
bliżej zabudowań Zielęcic, bardziej 
równolegle do istniejącej drogi krajowej niż 
w przypadku wariantów 1. Takie 
uksztaltowanie ciągów drogowych powoduje 
podwójny przejazd samochodów w 
sąsiedztwie wsi Zielęcice. Prowadzenie 
obwodnicy poprzez planowane tereny strefy 
gospodarczej może utrudnić jej 
zagospodarowanie przez podmioty 
planujące tam inwestycje. Wynika to stąd, że 
droga powstanie prawdopodobnie później 
niż zagospodarowanie strefy. Może to 
spowodować kolizje z nowo wybudowanymi 
zakładami produkcyjnymi. Niewątpliwie 
utrudni to zagospodarowanie terenów 
inwestycyjnych poprzez zniechęcenie 
Inwestorów i zmniejszenie ilości miejsc 
zatrudnienia dla mieszkańców. W wariancie 
IIb, skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych będzie powiązane z 
istniejącym przebiegiem DK94 bez 
włączania bezpośrednio w nowy przebieg 
obwodnicy. Przesunięcie trasy obwodnicy 
na wschodnią stronę terenów 
inwestycyjnych będzie powodowała kolizje 
z terenami wyznaczonymi w MPZP jako 
cmentarz. 
W okolicach Brzegu przeważają wiatry 
zachodnie co powoduje odsuwanie 
wszelkich spalin w stronę strefy 
inwestycyjnej, co oczywiście będzie 
występowało niezależnie od przyjętego 
wariantu. Zostanie przeprowadzona analiza 
akustyczna i ruchowa dla istniejącego 
przebiegu DK94 włączonego w przebieg 
obwodnicy, niezależnie od wyboru wariantu 
w ramach wariantów zachodnich obwodnicy 
miasta Brzeg. 
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wartości ziemi na której zdecydowaliśmy 
się zamieszkać.   

002_S Skarbimierz Składam wniosek o odsunięcie 
planowanej obwodnicy miasta Brzeg w 
ciągu drogi nr 39 od miejscowości 
Brzezina. 
Wariant I proponowany przy drodze 
powiatowej Brzeg-Brzezina zbliża się 
niebezpiecznie do pierwszych zabudowań 
Sołectwa Brzezina. Mieszkańcy, którzy 
zapoznali się z tym wariantem zgłaszają, 
że nie pozwolą na tak bliska lokalizację 
obwodnicy przy Sołectwie Brzezina i będą 
protestować.  
Optymalnym rozwiązaniem na przecięcie 
drogi powiatowej Brzeg-Brzezina jest 
lokalizacja jak w wariancie II. Ponadto jest 
opracowany nowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Skarbimierz i dla Sołectwa Brzezia 
w jego południowej części mają być 
zlokalizowane działki do zabudowy 
mieszkaniowej. Wg. mnie optymalnym 
rozwiązaniem jest wariant IIB.  

Korekta przebiegu obwodnicy w przypadku 
wyboru wariantu zachodniego I lub II jest 
możliwa. Przebieg trasy będzie uwzględniał 
analizę akustyczną i w miarę możliwości 
MPZP. Projektant dokona analizy 
wnioskowanych korekt i ich konsekwencji 
już na obecnym etapie dokumentacji, 
wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 

003_S Skarbimierz Najlepszy optymalny wariant przebiegu 
trasy obwodnicy Brzegu przedstawiono w 
wariancie IA.  

Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 

004_S Skarbimierz Najlepszy optymalny wariant przebiegu 
trasy obwodnicy Brzegu w wariancie IA. 

Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 

005_S Skarbimierz 3. Bezwzględnie należy 
przebudować skrzyżowanie DK 39 z 
DK 94 na typu rondo. 
4. Przebudować skrzyżowanie DK 
94 z DP 11740 dobudowując 
lewoskręt oraz poprawiając 
czytelność skrzyżowania (dojazd z 
DP 11740) 

Skrzyżowanie to zostanie przebudowane.  
Zostanie przeprowadzona analiza 
akustyczna i ruchowa dla istniejącego 
przebiegu DK94 włączonego w przebieg 
obwodnicy, niezależnie od wyboru wariantu 
w ramach wariantów zachodnich obwodnicy 
miasta Brzeg. 
 
W wariantach 1a, 1d, 2a rozwiązania 
projektowe uwzględniają budowę ronda na 
skrzyżowaniu DK94 i DP1174O 

006_S Skarbimierz Wnioskuje o wykonanie drogi w wariancie 
II tj. przeprowadzenie drogi przez tereny 
działkowe, do obecnego skrzyżowania 
dróg DK 39 i DK 94 z rondem. Jestem 
mieszkańcem Zielęcic, więc ciężko będzie 
mieszkańcom wioski włączyć się do ruchu 
w stronę Brzegu. Ponieważ przy innych 
opcjach cały ruch z DK 39 samochodów 
osobowych i ciężarowych, kierujących się 
na autostradę, będzie przejeżdżał obok 
wioski. I nam jako mieszkańcom Zielęcic, 
będzie ciężko się włączyć do ruchu i 

Wariant IIb za jakim opowiadają się 
mieszkańcy jest wariantem najbardziej 
zgodnym z MPZP. Takie ukształtowanie 
wariantu wiąże się jednak z koniecznością  
wykorzystania w dalszym ciągu istniejącej 
DK94 aż do dojazdu do projektowanego 
ronda. Droga ta w dalszym ciągu będzie 
generowała hałas. Natężenie ruchu będzie 
około 7% mniejsze niż w wariancie nr IIa. 
Warianty 1 mają praktycznie takie samo 
natężenie jak wariant IIb na istniejącej DK94 
(+/- 2%)  
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będzie większy hałas, co utrudni nam 
życie.  

W wariancie IIb samochody jadące DK94 od 
strony Wrocławia, do początku obwodnicy 
dojeżdżają przez istniejący odcinek drogi 
przebiegającej przez Zielęcice. Sama trasa 
obwodnicy w nowym przebiegu biegnie 
bliżej zabudowań Zielęcic, bardziej 
równolegle do istniejącej drogi krajowej niż 
w przypadku wariantów 1. Takie 
uksztaltowanie ciągów drogowych powoduje 
podwójny przejazd samochodów w 
sąsiedztwie wsi Zielęcice. Prowadzenie 
obwodnicy poprzez planowane tereny strefy 
gospodarczej może utrudnić jej 
zagospodarowanie przez podmioty 
planujące tam inwestycje. Wynika to stąd, że 
droga powstanie prawdopodobnie później 
niż zagospodarowanie strefy. Może to 
spowodować kolizje z nowo wybudowanymi 
zakładami produkcyjnymi. Niewątpliwie 
utrudni to zagospodarowanie terenów 
inwestycyjnych poprzez zniechęcenie 
Inwestorów i zmniejszenie ilości miejsc 
zatrudnienia dla mieszkańców. W wariancie 
IIb, skomunikowanie terenów 
inwestycyjnych będzie powiązane z 
istniejącym przebiegiem DK94 bez 
włączania bezpośrednio w nowy przebieg 
obwodnicy. Przesunięcie trasy obwodnicy 
na wschodnią stronę terenów 
inwestycyjnych będzie powodowała kolizje 
z terenami wyznaczonymi w MPZP jako 
cmentarz. Zostanie przeprowadzona analiza 
akustyczna i ruchowa dla istniejącego 
przebiegu DK94 włączonego w przebieg 
obwodnicy, niezależnie od wyboru wariantu 
w ramach wariantów zachodnich obwodnicy 
miasta Brzeg. 
 

007_S Skarbimierz Uczestnicząc w zebraniu gdzie zostały 
przedstawione propozycje rozwiązań 
planowanej obwodnicy Brzegu jestem za 
wariantem II (drugim). 
Uzasadnienie: 
Wariant II obwodnicy wydaje się być jak 
najbardziej racjonalny z uwagi na 
ewentualne koszty budowy jak również 
uzyska większą akceptacje tego 
rozwiązania przez mieszkańców Zielęcic i 
Gminy Skarbimierz. Z moich obserwacji 
wynika z drogi DK 39 z kierunku Nysy, 
Strzelina i autostrady A4 jest o wiele 
większy ruch samochodów w kierunku 
Brzegu i dalej Namysłowa, Kępna, Kalisza 
niż z drogi DK 94 z kierunku Oławy i 
Wrocławia i jest raczej lokalny. A zatem 
nie spowoduje znaczącego ruchu 
samochodów w kierunku Brzegu wzdłuż 
obwodnicy w pobliżu miejscowości 

Mieszkaniec nie sprecyzował o jaki wariant 
dokładnie chodzi – IIa czy IIb. Niemniej 
obydwa warianty są technicznie możliwe do 
realizacji. 
Projektant już na tym etapie dokładnie 
zapoznał się z topografią terenu poprzez 
inwentaryzację w terenie i analizował 
wariantowo przejścia nad lub pod torami 
kolejowymi. 
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Zielęcice. Nie będzie zatem potrzebna 
przebudowa drogi i budowy ekranów 
przeciwdźwiękowych. Proponuję 
jednocześnie dokładnie zapoznać się z 
topografią terenu zwłaszcza przy przejściu 
nad torami kolejowymi lub pod torami 
wykorzystując po przebudowie istniejący 
wiadukt pod torami.  

008_S Skarbimierz W przypadku wybrania Wariantu I jako 
mieszkaniec wsi Brzezina wnioskuję o 
przesunięcie i oddalenie drogi od 
miejscowości jak daleko się da. Wariant II 
przewiduje bezproblemowe oddalenie 
planowanej inwestycji od zabudowań, 
dlatego wnioskuje o oddalenie inwestycji 
w wariancie I tak jak to jest w wariancie II. 

Korekta przebiegu obwodnicy w przypadku 
wyboru wariantu zachodniego I lub II jest 
możliwa. Przebieg trasy będzie uwzględniał 
analizę akustyczną i w miarę możliwości 
MPZP. Projektant dokona analizy 
wnioskowanych korekt i ich konsekwencji 
już na obecnym etapie dokumentacji, 
wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 

009_S Skarbimierz Wnioskuję o oddalenie planowanej 

inwestycji tj. budowy obwodnicy Brzegu 

jak najdalej od zabudowań od wsi 

Brzezina. Jeżeli budowa będzie 

przebiegała obok wsi Brzezina wnoszę o 

wybór wariantu nr II (dwa). 

Jestem mieszkanką wsi Brzezina i nie 
wyobrażam sobie inwestycji – budowy 
obwodnicy w tak bliskim sąsiedztwie z 
zabudowaniami mieszkalnymi 

Korekta przebiegu obwodnicy w przypadku 
wyboru wariantu zachodniego I lub II jest 
możliwa. Przebieg trasy będzie uwzględniał 
analizę akustyczną i w miarę możliwości 
MPZP. Projektant dokona analizy 
wnioskowanych korekt i ich konsekwencji 
już na obecnym etapie dokumentacji, 
wnioski z przeprowadzonej analizy zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 

001_B Brzeg Jestem za I wariantem z korektami. Z uwagi na brak doprecyzowania zakresu 
korekt trudno odnieść się do wskazanej 
uwagi. 

002_B Brzeg Popieram wariant IA obwodnicy. Moim 
zdaniem wariant ten umożliwia dogodny 
przejazd między innymi z autostrady A4.  

Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 

003_B Brzeg Optymalny przebieg obwodnicy Brzegu 
przedstawiono w wariancie IA. 

004_B Brzeg Najlepsza trasa obwodnicy brzeskiej 
projekt IA. 

005_B Brzeg Najkorzystniejszy plan wykonania 
obwodnicy Brzegu to projekt IA. 

006_B Brzeg Plan IA obwodnicy Brzegu uważam za 
najkorzystniejsze rozwiązanie. 

007_B Brzeg Najlepszy wariant przebiegu trasy 
obwodnicy to wariant IA 

008_B Brzeg Popieram wariant IA przy budowie 
obwodnicy Brzegu. 

009_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy 
Brzegu przedstawia wariant IA. 

010_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy 
Brzegu to wariant IA, ponieważ zapewnia 
wygodny dostęp do autostrady.  

011_B Brzeg Najlepszy optymalny wariant przebiegu 
trasy obwodnicy Brzegu przedstawiony w 
wariancie IA 

012_B Brzeg Popieram wariant IA przy budowie 
obwodnicy Brzegu 
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013_B Brzeg Najlepszy optymalny przebieg obwodnicy 
Brzegu przedstawiono w wariancie IA. 

014_B Brzeg Plan obwodnicy IA uważam za 
najkorzystniejszy dla miasta i 
mieszkańców Brzegu. 

015_B Brzeg Najlepsza trasa przebiegu obwodnicy 
miasta Brzeg została przedstawiona w 
wariancie IA. 

016_B Brzeg Najlepszym projektem przebiegu 
obwodnicy miasta Brzeg jest propozycja 
IA. 

017_B Brzeg Korzystniejszy jest wariant IA przy 
budowie obwodnicy Brzegu. 

018_B Brzeg Najlepszy, optymalny wariant przebiegu 
trasy obwodnicy Brzegu przedstawiono w 
wariancie IA. 

019_B Brzeg Uważam, że korzystniejszy jest wariant IA 
przy budowie obwodnicy Brzegu. 

020_B Brzeg Optymalnym przebiegiem obwodnicy w 
Brzegu jest moim zdaniem Wariant 1A. 

021_B Brzeg Najlepszy optymalny przebieg obwodnicy 
Brzegu przedstawiono w wariancie IA 

022_B Brzeg Najlepszy, optymalny przebieg obwodnicy 
Brzegu przedstawiono w wariancie IA 

023_B Lemin 
Brzeski 

Wybieram wariant IA 

024_B Brzeg Wybieram wariant IA. Wnioskuję o 
zaprojektowanie ronda na skrzyżowaniu 
DK 39 i DK94 oraz na skrzyżowaniu DK 94 
z ul. Małujowicką (droga powiatowa).   

Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 
Skrzyżowanie DK39 z DK94 zostanie 
przebudowane. Zostanie przeprowadzona 
analiza akustyczna i ruchowa dla 
istniejącego przebiegu DK94 włączonego w 
przebieg obwodnicy, niezależnie od wyboru 
wariantu w ramach wariantów zachodnich 
obwodnicy miasta Brzeg. 

025_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 

026_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

027_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

028_B Brzeg Wnioskuję o wykonanie wariantu IA. 

029_B Brzeg Jako mieszkaniec Brzegu oraz radny 
miejski wnoszę o wybór wariantu Ia 
przebiegu obwodnicy Brzegu, w ciągu 
drogi krajowej nr 39. Jest on optymalnym 
rozwiązaniem ze względu na połączenie 
węzłem dwóch ważnych dróg krajowych 
(39 i 94), likwidację niebezpiecznego 
przejazdu kolejowego przy ul. 
Wrocławskiej i budowę w jego miejscu 
węzła, a także brak ingerencji w tereny 
inwestycyjne miasta Brzeg. W związku z 
tym ostatnim faktem negatywnie należy 
ocenić przebieg wariantu IIb ingerującego 
w znacznym stopniu w zagospodarowanie 

Wariant IA pozwala na ominięcie przez trasę 
obwodnicy planowanej strefy inwestycyjnej i  
istniejących ogródków działkowych, co 
pozwoli uniknąć potencjalnych konfliktów 
społecznych. 
Skrzyżowanie DK39 z DK94 zostanie 
przebudowane. Zostanie przeprowadzona 
analiza akustyczna i ruchowa dla 
istniejącego przebiegu DK94 włączonego w 
przebieg obwodnicy, niezależnie od wyboru 
wariantu w ramach wariantów zachodnich 
obwodnicy miasta Brzeg. 
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terenów powojskowych (obecnie 
zakupionych przez WSSE „INVEST 
PARK”), co stanowić będzie zagrożenie 
dla dalszego rozwoju gospodarczego 
miasta.  
Przy realizacji wariantu Ia nie należy 
zapomnieć o zapewnieniu 
bezpieczeństwa na przyszłych węzłach i 
skrzyżowaniach w ciągu obwodnicy. Ze 
względu na wzrost ruchu samochodów, w 
tym ciężkiego transportu obsługującego 
przyszłą strefę ekonomiczną w Brzegu, 
celowym wydaje się wykonanie ronda w 
miejscu skrzyżowania ul. Małujowickiej w 
Brzegu, DK 94 i ul. Klonowej z Zielęcicach. 
Wszystkie węzły powinny uzyskać 
oświetlenie. Dla ochrony przed hałasem 
miejscowość Zielęcice od wschodu 
powinny pojawić się ekrany 
dźwiękochłonne.  

030_B Brzeg 1.Proszę o uwzględnienie ronda 
łączącego ul. Oławską z planowaną 
obwodnicą  odsuniętego od Brzeziny. 
Między ul. Oławską a Wrocławską 
powstaje nowe osiedle domków (os. 
Filozofów) i aby wydostać się z tego 
obszaru zazwyczaj trzeba się cofnąć do 
centrum. Jest to JEDYNA droga w stronę 
miasta z tego terenu. Na ten moment nie 
będzie połączenia z ul. Wrocławską,  a jak 
widomo ul. Oławska jak i Brzezina są 
terenami zalewowymi. Budowa ronda da 
mieszkańcom Ratajów możliwość 
wydostania się z tego terenu w razie 
odcięcia od ul. Oławskiej od strony miasta 
przez wodę. A także będzie alternatywą 
dla służb ratowniczych. 
2.Wniosek o uwzględnienie miejsca pod 
stację paliw. Jadąc od strony Strzelina czy 
Oławy na północ nie ma możliwości 
zatankowania. Należy się cofnąć aż do 
stacji Orlen na ul. Szymanowskiego. 
Wygeneruje to większy ruch. Myślę, że 
można to połączyć z projektowanymi 
miejscami pod parkingi.  
3.Wniosek o uwzględnienie zjazdu na 
drogę Myśliborzyce-Dobrzyń. W tym 
kierunku trzeba będzie nadrabiać drogi 
wracając od strony Lubszy. Co więcej 
samochody ciężarowe jadące w stronę 
kopalni piasku w Bystrzycy lub szkółek 
drzew i krzewów nie będą w stanie 
zmieścić się na obecnym łuku (rozjazd 
Brzeg-Myśliborzyce-Lubsza). Wygeneruje 
to potrzebę przeprojektowania tego 
skrzyżowania – dodatkowe koszty.  

W wariancie 1D planowana obwodnica 
komunikuje się za pomocą ronda z ulicą 
Oławską. Niemniej, jednak istnieje 
możliwość, aby w pozostałych wariantach 
zachodnich połączyć obwodnicę z ulicą 
Oławską w miejsce ulicy Wrocławskiej. 
Projektant dokona analizy wnioskowanych 
korekt i ich konsekwencji już na obecnym 
etapie dokumentacji, wnioski z 
przeprowadzonej analizy zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 
W ramach niniejszej inwestycji nie 
przewiduje się dodatkowych zajęć terenów 
dla potrzeb lokalizacji stacji benzynowych.  
Istniejące skrzyżowanie DK39 i DP1167O 
jest wykorzystywane przez samochody 
ciężarowe na wszystkich relacjach. Wg 
opinii projektanta, po uruchomieniu 
obwodnicy dla prawidłowego 
funkcjonowania w/w skrzyżowania powinna 
wystarczyć korekta organizacji ruchu na 
skrzyżowaniu i dojazdach. Niemniej jednak 
zostanie przeprowadzona analiza 
przejezdności dla pojazdów jakie do tej pory 
tam się poruszają. Analizowane będzie 
również zlokalizowanie skrzyżowania na 
przecięciu planowanej obwodnicy z drogą 
powiatową. Projektant dokona analizy 
wnioskowanych zmian i ich konsekwencji już 
na obecnym etapie dokumentacji, wnioski z 
przeprowadzonej analizy zostaną 
przedstawione Zamawiającemu. 
 

031_B Brzeg Wnoszę o rozważenie budowy węzła 
drogowego na skrzyżowaniu drogi 

Przedstawione warianty tras były wynikiem 
analizy większej ilości wariantów, ich 



Opracowanie dokumentacji etapu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego i Koncepcji Programowej 
dla budowy obwodnicy Brzegu w ciągu drogi krajowej nr 39 

 

 69 
 

 

NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ  

krajowej DK-94 i drogi powiatowej 1198 O 
(droga kl. Z – ul. Wrocławska) na 
wysokości istniejącego przejazdu 
kolejowego w jednym poziomie. Po 
likwidacji niniejszego przejazdu musi być 
zapewniony wyjazd z Brzegu w kierunku 
Wrocławia (ostatni wyjazd od strony 
zachodniej z miasta i jednocześnie 
pierwszy wjazd do Brzegu od strony 
Wrocławia). Z tego wjazdu korzysta wielu 
użytkowników. Zarząd Dróg Powiatowych 
nie dysponuje  pomiarami natężenia ruchu 
na tej drodze, ale fakt istnienia lewoskrętu 
(od Wrocławia w kierunku Brzegu) na 
skrzyżowaniu świadczy o tym, że ten 
wjazd do miasta jest istotny. 
Po ostatnim spotkaniu z przedstawicielami 
władz Gminy Brzeg, Gminy Skarbimierz i 
mieszkańców obu gmin można sądzić, iż 
każdy chciałby by obwodnica powstała ale 
nie przez ich działki. Działkowcy będą 
blokować każde przejście obwodnicy 
przez ich działki, Gmina Brzeg nie zgodzi 
się by obwodnica przecinała tereny 
inwestycyjne tzw. Zielonki (choć po jej 
sprzedaży to Wałbrzyska Strefa 
Ekonomiczna będzie mogła w tej sprawie 
się wypowiedzieć – być może wariant z 
„przecięciem jej na pół” może być dość 
korzystny. Przedstawiona przez mnie  
propozycja wykorzystuje stary przebieg 
DK-94 i uprzywilejowanie kierunku 
Strzelin – Namysłów podyktowane jest 
głównie koniecznością przekroczenia linii 
kolejowej w drugim zaś stopniu 
zaspokojeniu kierunku OPOLE-
WROCŁAW na DK-94. Zauważalne jest 
większe natężenie ruchu na kierunku 
Wrocław-Opole w tym miejscu niż na 
kierunku Opole Wrocław. Większość 
pojazdów ciężarowych z Opola wybiera 
jazdę autostradą wjeżdżając na węźle 
Opole Zachód. Natężenie ruchu w 
kierunku Wrocław-Opole na tym 
skrzyżowaniu  spowodowane jest 
wyborem kierunku trasy: Węzeł 
Brzezimierz (lub Oława) – skrzyżowanie 
przy przejeździe kolejowym – rondo na 
DK-94 i na tym rondzie dopiero część 
pojazdów jedzie w kierunku Opola i część 
jedzie w kierunku Namysłowa 
(Warszawy). Większość pojazdów na 
Warszawę zjedzie właśnie na węźle 
„zachodnim”. Podobnie pojazdy jadące z 
autostrady (Węzła Brzeg) jadące w 
kierunku Warszawy wybierze jazdę 
węzłem zachodnim – czyli obwodnicą 

modyfikacji i łączenia. Zaprezentowane 
warianty są najbardziej optymalne w 
stosunku do istniejących uwarunkowań 
lokalizacyjnych, środowiskowych, 
przyrodniczych. 
Przedstawiona przez Wnioskodawcę 
propozycja modyfikacji wariantu 1d  
przedstawionego na spotkaniu jest raczej 
szkicem w zakresie geometrii przyjętych 
rozwiązań – łuki poziome o wartości 
promienia mniejszej o około 80m w stosunku 
do wymagań oczekiwanej klasy drogi. 
Projektant w zakresie geometrii przyjął 
rozwiązania geometryczne wkreślając 
odpowiednie łuki i krzywe przejściowe. Nie 
można jednoznacznie porównywać ich z 
propozycjami Wnioskodawcy. 
W przypadku dostosowania parametrów 
łuku  do oczekiwanej klasy drogi odległość 
pomiędzy rondem, a linią kolejową mogłaby 
nie wystarczyć do przekroczenia skrajni 
kolejowej z trakcją. Skomunikowanie ulicy 
Wrocławskiej z obwodnicą w obu 
wariantach wnioskodawcy nie zapewnia 
wszystkich relacji. Jadąc od strony 
Wrocławia nie można zjechać z obwodnicy 
na ulicę Wrocławską, chyba, że miałoby 
tam być zlokalizowane skrzyżowanie 
trójwlotowe z relacja lewoskrętną z 
obwodnicy. Takie rozwiązanie w opinii 
projektanta nie jest bezpieczne i nie sprzyja 
płynności ruchu na obwodnicy (powinno się 
ograniczać ilość skrzyżowań do 
niezbędnego minimum w ciągu obwodnicy). 
Drugi wariant wnioskodawcy jest kolejnym, 
możliwym węzłem na początku wariantu 
zachodniego. 
Przedstawione warianty są skomunikowane 
z ulicą Wrocławską lub Oławską. 
Nie wszystkie warianty przedstawione na 
spotkaniach z mieszkańcami przechodzą 
przez ogródki działkowe i strefę 
inwestycyjną, więc ich naruszanie nie jest 
obligatoryjne. W ich projektowaniu był 
uwzględniany istniejący i prognozowany 
ruch uwzgledniający zarówno brak 
obwodnicy jak i jej lokalizację po wschodniej 
i zachodniej stronie miasta. 
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zachodnią. To jest optymalne dla 
wszystkich rozwiązanie.  

032_B Brzeg Chciałbym zwrócić uwagę i jednocześnie 
zapytać o propozycję skomunikowania 
proponowanej obwodnicy z drogą 
wojewódzką 457 (Dobrzeń Wielki – 
Pisarzowice) w ciągu drogi Opole-
Pisarzowice-Brzeg. Takie rozwiązanie 
mogłoby w znaczącym stopniu odciążyć 
miasto Brzeg, biorąc pod uwagę ruch 
pojazdów udających się w kierunku 
Wrocławia (oraz odwrotnym) z 
miejscowości leżących wzdłuż ciągu dróg 
DW 457-DW 454 (z  Opolem włącznie). 
Obecnie cały ruch na ww. trasie odbywa 
się przez centrum Brzegu. Po 
wybudowaniu obwodnicy bez 
proponowanego licznika pozostaną 2 
warianty: przez centrum miasta (jak to ma 
miejsce obecnie) lub przez licznik 
obwodnicy DK94 miedzy Michałowicami, 
a Lubszą. Biorąc pod uwagę fakt, że opcja 
druga wymagałaby nadrabianie 
kilometrów poprzez cofanie się w stronę 
Lubszy, w moim przekonaniu większość 
aut wybierze drogę przez centrum miasta. 
Czy projekt zakłada jakiekolwiek 
skomunikowanie  DW457 z obwodnica 
Brzegu? Oczywiście pytam o budowę 
dodatkowego odcinka 
(przedłużenie) DW457  (kolor niebieski w 
załączniku) od skrzyżowania z obecna 
DK39 w Pisarzowicach do nowej 
obwodnicy w okolicach Garbowa 
(Michałowic)? (orientacyjny przebieg 
zaznaczony przerywana linia niebieska). 
Jednocześnie jako mieszkaniec Brzegu 
uważam, ze najbardziej niekorzystny 
zarówno dla miasta jak i okolicy 
niekorzystny będzie wariant 2b 
(rys. 1.1.4_Orientacja_W_IIb , (biorący 
początek na obecnym 
skrzyżowaniu DK39 i DK94, który 
przebiega przez długo wyczekiwane, 
dające miastu szanse na rozwój i miejsca 
pracy tereny inwestycyjne. Moim zdaniem 
ten wariant mógłby przyczynić się bardzo 
niekorzystnie do rozwoju Brzegu, który nie 
ma możliwości rozwoju terytorialnego, 
ponieważ otoczony jest z jednej strony 
rzeka Odrą, z drugiej Gminą Skarbimierz. 
Najbardziej korzystne wydają się być 
warianty 1a, 1b, 1d. 
 

Ewentualna budowa łącznika projektowanej 
obwodnicy z DW 457 jest możliwa, pod 
warunkiem zainteresowania jego budową 
przez Zarząd Dróg Wojewódzkich. Sprawa 
zostanie przeanalizowana i zależnie od 
ustaleń zostanie podjęta decyzja o 
ewentualnym umożliwieniu takiego 
połączenia. 

033_B Brzeg W odpowiedzi na Państwa pismo 
dotyczące planowanego 
zagospodarowania strefy ekonomicznej 
informuje, że w dniu 11.12.2019r. Gmina 

Wystąpiono do Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” z 
wnioskiem o przekazanie informacji 
odnośnie planów zagospodarowania strefy, 
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Brzeg podpisała akt notarialny sprzedaży 
terenów inwestycyjnych przy ul. 
Małujowickiej Wałbrzyskiej Specjalnej 
Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” z 
siedziba w Wałbrzychu, w związku z tym 
wszelkie pytania dotyczące terenu strefy 
ekonomicznej należy kierować 
bezpośrednio do WSSE  „INVEST-PARK” 
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych. 
Osobą do kontaktu ze strony WSSE 
„INVEST-PARK” jest ………………….. 
Jednocześnie informuję, że Gmina Brzeg 
posiada dokumentację techniczną drogi 
wewnętrznej na terenie strefy 
ekonomicznej wraz z włączeniem do drogi 
powiatowej nr 1174O ulicy Małujowickiej. 
Nie ma jednak pewności, że nowy 
właściciel zagospodaruje tereny 
inwestycyjne na podstawie dokumentacji 
posiadanej przez Gminę Brzeg. 
Gmina Brzeg na dzień dzisiejszy nie 
posiada wiedzy na temat planowanych 
docelowych podmiotów gospodarczych 
oraz szacunkowej struktury ruchu 
generowanego przez obszar. W 
załączeniu przekazuję Państwu wypis z 
miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów strefy 
ekonomicznej w którym określono 
szczegółowe zasady dotyczące 
przeznaczenia terenu (działalność 
usługowo-przemysłowa.  

planowanych podmiotów gospodarczych 
oraz struktury ruchu generowanej przez 
obszar.   
 

034_B Brzeg W nawiązaniu do prowadzonych rozmów 

(konsultacji wariantów przebiegu 

planowanej obwodnicy Brzegu - drogi 

krajowej nr 39) informuję, że dnia 

11.12.2019r. Gmina Brzeg zbyła tereny 

inwestycyjne położone przy ulicy 

Małujowickiej w Brzegu na rzecz 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST PARK” spółka z. 

o.o. Teren ten o powierzchni 54 ha jest 

największym i jedynym o tej powierzchni 

terenem inwestycyjnym w granicach 

miasta Brzegu. Gmina Brzeg zakupiła go 

od Agencji Mienia Wojskowego w 2014r., 

a następnie podjęła szereg działań na 

rzecz stworzenia z terenu dawnej 

składnicy amunicyjnej atrakcyjnego terenu 

inwestycyjnego, w tym: wycięła i 

wykarczowała kilkanaście tysięcy drzew i 

krzewów, wykonała MPZP dla tego 

obszaru, wprowadziła teren do 

Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

 
 

 

Warianty nr 1 i nr 5 nie ingerują w obszar 

strefy. Projektant zatem nie zakładał, że w 

każdym wariancie przez obszar strefy 

będzie przechodziła trasa obwodnicy. 

 

Różnorodność wariantów wynika z 

konieczności rozważenia interesów różnych 

stron i środowisk w tym społecznego, 

przyrodniczego ale również 

gospodarczego. 
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Ekonomicznej, przygotowała 

dokumentację dotyczącą uzbrojenia 

terenu w niezbędne media i drogi 

wewnętrzne, partycypowała w kosztach 

przebudowy ulicy Małujowickiej, do której 

planowane jest włączenie ruchu ze Strefy. 

Reasumując Gmina Brzeg podjęta 

ogromny wysiłek (w tym finansowy), aby 

stworzyć dogodne warunki do 

inwestowania. Zgodnie z informacjami 

pochodzącymi od spółki Invest Park oraz 

na podstawie prowadzonych od dłuższego 

czasu rozmów, już wkrótce zostaną 

sfinalizowane umowy dotyczące zbycia 

przedmiotowego terenu na rzecz 

inwestorów, którzy zamierzają 

zainwestować kilkaset milionów złotych. 

Dla Gminy Brzeg przedmiotowy teren jest 

absolutnie kluczowy dla rozwoju miasta, 

szczególnie w kontekście rozwoju rynku 

pracy i wpływów podatkowych do budżetu 

miasta. Z tego względu Gmina Brzeg 

analizując potrzeby inwestorów i 

wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom 

podjęła działania w sprawie zmiany MPZP 

dla tego terenu, aby ustalić zapisy planu w 

sposób maksymalnie dostosowany do 

zgłaszanych potrzeb (głównie chodzi o 

zmianę parametrów zabudowy hal oraz 

możliwości zmiany przebiegu dróg 

wewnętrznych), ułatwiając tym samym 

inwestowanie na terenie strefy. 

Z w/w powodów uprzejmie prosimy o 
dobrą współpracę przy zmianie MPZP dla 
tego terenu i nie blokowanie procedury 
planistycznej. Jednocześnie 
podtrzymujemy nasz sprzeciw wobec 
wariantów przebiegu obwodnicy Brzegu, 
które w sposób znaczący ingerują w cenny 
teren inwestycyjny gminy, jako 
niezgodnych z szeroko rozumianym 
interesem społeczno-gospodarczym.  

035_B Brzeg W nawiązaniu do ustaleń dotyczących 

wariantów przebiegu planowanej 

obwodnicy Brzegu tj. drogi krajowej nr 38, 

które zostały przedstawione na radzie 

technicznej w dniu 27 lutego 2020 r. w 

siedzibie GDDKiA w Opolu, informujemy, 

że zaprezentowane przez Państwa 

warianty Ila i Ilb ze względu na 

zaawansowane rozmowy z przyszłymi 

inwestorami w sprawie sprzedaży i 

Warianty nr 1 i nr 5 nie ingerują w obszar 
strefy. Projektant zatem nie zakładał, że w 
każdym wariancie przez obszar strefy 
będzie przechodziła trasa obwodnicy. 
 
Różnorodność wariantów wynika z 
konieczności rozważenia interesów różnych 
stron i środowisk w tym społecznego, 
przyrodniczego ale również gospodarczego. 
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NR 
WNIOSKU 

GMINA TREŚĆ WNIOSKU ODPOWIEDŹ  

zagospodarowania omawianego terenu 

oraz naszymi planami inwestycyjnymi 

związanymi z budową hali przemysłowo-

magazynowej są obecnie nie do 

zaakceptowania przez naszą spółkę. 

Omawiany teren przeznaczony jest w 

obowiązującym mpzp pod zabudowę 

obiektów produkcyjnych, składów i 

magazynów oraz zabudowę usługową. 

WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. 

nabywała w 2019 r. omawiane 

nieruchomości inwestycyjne celem 

zagospodarowania ich, sprowadzenia 

inwestorów, a co z tym związane 

zainwestowania w jego rozwój sporych 

nakładów finansowych, które mają się 

przyczynić do rozwoju nie tylko miasta 

Brzeg, ale i całego regionu. 

Obydwa przedstawione warianty 
przecinają nasze tereny inwestycyjne, 
znacząco ograniczając możliwości 
inwestowania na przedmiotowym 
obszarze. Niestety po przeanalizowaniu 
jaka ilość terenu, zostanie zajęta przez 
pas drogi przy wariancie Ila, również nie 
jesteśmy w stanie zgodzić się na taki 
przebieg projektowanej obwodnicy. 
Przyjęcie takich rozwiązań może 
spowodować wycofanie się inwestorów, a 
co za tym idzie znaczne straty finansowe 
poniesione przez spółkę oraz narażenie 
się na możliwość poniesienia sporych 
odszkodowań finansowych. 
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12. PODSUMOWANIE 

Spotkania informacyjne odbyły się w dwóch miejscowościach: Lubszy i Brzegu. Łącznie w 

spotkaniach wzięły udział 172 osoby. Wpłynęło 52 wnioski/opinie/uwagi mieszkańców.   

Na skutek przeprowadzonych spotkań informacyjnych oraz zgłoszonych wniosków, uwag i opinii 

zostały wprowadzone następujące rozwiązania projektowe:  

• została wprowadzona korekta ostatniego odcinka planowanych tras obwodnicy pomiędzy 

drogą powiatową DP1167O a istniejącym przebiegiem DK39 w stronę Lubszy, 

• Projektowany przebieg DK39 dla wariantów zachodnich został skomunikowany z DP 

1167O za pomocą skrzyżowania skanalizowanego typu rondo, 
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• Został skorygowany przebieg wariantów Ia i Id na odcinku pomiędzy Odrą a ulicą 

Wrocławską. Trasa została odsunięta od miejscowości Brzeziny 
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• Wariant nr V został wydłużony po istniejącym przebiegu DK39 do ronda końcowego dla 

wariantów zachodnich, 

 

 
 

 

• Zostały wprowadzone odcinki dróg serwisowych. 


