
CELE INWESTYCJI 

 

Nadrzędnym celem inwestycji jest budowa jednojezdniowej, dwupasowej 

drogi krajowej, która pozwoli na: 

• poprawę przepustowości i prędkości ruchu tranzytowego,  

• poprawę bezpieczeństwa w sieci dróg, 

• poprawę warunków życia mieszkańców miejscowości Wschowa i okolic, 

• zwiększenie atrakcyjności gospodarczej w obszarze miasta i terenów 

przyległych. 

 

DOSTĘP DO MATERIAŁÓW 

 

Na stronie Inwestora, pod adresem: 
 

https://www.gov.pl/web/gddkia-zielona-gora/obwodnica-wschowy---

spotkanie-informacyjne-na-temat-wariantow-przebiegu 
 

zamieszczono materiały informacyjne dotyczące inwestycji, wśród których 

znajduje się „Formularz opinii” (do pobrania) umożliwiający Państwu 

wskazanie preferowanego wariantu oraz przekazanie ewentualnych uwag 

lub sugestii.  

Formularz, w formie papierowej, dostępny będzie na spotkaniu 

informacyjnym. 

 

 

TERMIN PRZEKAZANIA OPINII 

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 12.10.2021 r.  

na adres: 

 Multiconsult Polska sp. z o.o.,  

ul. Zelwerowicza 20, 53-676 Wrocław  
 

lub pocztą elektroniczną (w postaci skanu) na adres e-mail:  

DK12-konsultacje@multiconsult.com.pl 

 

Inwestor: Gospodarz: Wykonawca: 

 
           

 
 

 

  Oddział w Zielonej Górze 

  ul. Bohaterów Westerplatte 31    

  65-950 Zielona Góra                                                          

 

Burmistrz Miasta i Gminy           

Wschowa 

ul. Rynek 1 

67-400 Wschowa 

 

Multiconsult Polska Sp. z o.o. 

ul. Bonifraterska 17 

00-203 Warszawa 

Biuro we Wrocławiu 

ul. Zelwerowicza 20 

53-676 Wrocław 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

dotyczące Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego  
z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) wraz z materiałami do 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: 

 
 

Inwestycja realizowana w ramach PROGRAMU BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 

2020-2030, polegająca na budowie obwodnicy miejscowości Wschowa i Dębowa 

Łęka o długości ok 7÷8 km. Projektowana trasa, stanowiąca nowy przebieg drogi 

krajowej nr 12, omijać będzie miejscowości Wschowa i Dębowa Łęka od strony 

południowej. 

Data i miejsce spotkania 

 

28 września 2021 r. godz. 16:00 
 

Sala Widowiskowa Centrum 

Kultury i Rekreacji we Wschowie 

ul. Niepodległości 1                   

 

BUDOWA OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI  
WSCHOWA I DĘBOWA ŁĘKA W CIĄGU        

DROGI KRAJOWEJ NR 12 
 



 

 

 

 

 

 

Program budowy 100 obwodnic ma na celu 

poprawienie bezpieczeństwa na drogach, 

wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, 

czystsze powietrze, mniejszy hałas, a także 

poprawę przepustowości sieci drogowej. 

Ministerstwo Infrastruktury opracowało plan, 

według którego w latach 2020 – 2030 w Polsce 

ma powstać 100 obwodnic o łącznej długości 

około  820 km. Na realizację zadań rząd 

przeznaczy 28 mld zł.  

Program zakłada powstanie dróg o najlepszych 

parametrach technicznych, uwzględnione 

zostaną urządzenia bezpieczeństwa ruchu, 

pozwalające także na bezpieczny ruch 

pieszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na aktualnym etapie opracowania 

rozpatrywane są następujące warianty 

obwodnicy Wschowy i Dębowej Łęki: 
 

WARIANT 1: Długość: ok. 7,0 km  
WARIANT 2: Długość: ok. 7,9 km  
WARIANT 3: Długość: 8,0 km  
WARIANT 3a: Długość: 8,1 km  

          

 

 

                  

Program budowy 100 obwodnic  

na lata 2020 – 2030 

PROPONOWANE WARIANTY 

PRZEBIEGI WARIANTÓW PROJEKTOWANEJ OBWODNICY MIEJSCOWOŚCI WSCHOWA 

I DĘBOWA ŁĘKA W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ  NR 12 


