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a) Przedmiot przeprowadzonych działań informacyjnych 

Przedmiotem przeprowadzonych działań informacyjnych było przedstawienie czterech proponowanych 

wariantów przebiegu obwodnicy Wielunia lokalnej społeczności, wysłuchanie uwag mieszkańców, 

samorządowców oraz pozostałych zainteresowanych i przygotowanie Raportu z przebiegu działań 

informacyjnych, który będzie podsumowaniem przeprowadzonych czynności z analizą wszystkich złożonych 

wniosków.  

W dniach 10-24.05.2021 r. została przeprowadzona akcja informacyjna dla planowanej inwestycji, 

w ramach której zostały udostępnione materiały projektowe. Ze względu na duże zainteresowanie społeczne 

oraz wnioski organów samorządowych termin akcji informacyjnej został przedłużony do 07.06.2021 r., 

natomiast w dniu 17.06.2021 r. oraz w dniu 18.06.2021 r. zostały zorganizowane spotkania z mieszkańcami. 

Ostatecznie termin na składanie wniosków został przedłużony do 25.06.2021 r. Wnioski można było złożyć 

osobiście w Urzędzie danej Gminy, drogą pocztową, faksem lub mailem na adres Biura Projektowego. 

 

b) Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych spotkań 

Spotkania zostały zorganizowane 17 czerwca w sali OSP w Gaszynie o godzinie 17.00 oraz 18 czerwca 

o godz. 17.00 w Kino-Teatrze Syrena przy ul. Narutowicza 2 w Wieluniu 

 

Data spotkania Godzina spotkania Adres 

17.06.2021 17.00 Strażacka 2, 98-300 Gaszyn 

18.06.2021 17.00 Kino-Teatr Syrena, Narutowicza 2, 98-300 Wieluń 

 

 Przebieg spotkania informacyjnego z dnia 17.06.2021 
Spotkanie rozpoczął przedstawiciel samorządu lokalnego witając przybyłych gości oraz przedstawiając 

osoby odpowiedzialne za projekt ze strony Inwestora oraz Biura Projektowego. Po początkowej przemowie 

głos zabrał Dyrektor GDDKiA, Jacek Gryga, a następnie poinformował o obecnej fazie projektowej 

przedsięwzięcia. Naczelnik Wydziału Dokumentacji, Pan Marek Brodowski, przedstawił zakres i planowane 

etapy projektu tj.: studium korytarzowe, Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe (STEŚ) oraz 

poinformował o możliwości organizowania kolejnych spotkań informacyjnych w dalszych etapach 

projektowych. Głos przejął przedstawiciel Biura Projektowego IVIA S.A., Projektant mgr inż. Tomasz 

Wujcicki, który przedstawił prezentację multimedialną. W prezentacji zostały przedstawione podstawowe 

parametry techniczne drogi, przekroje poprzeczne oraz przebieg poszczególnych wariantów drogi w planie. 

Podczas prezentacji zostały również omówione wyniki prognozy ruchu oraz harmonogram realizacji 

inwestycji.  

Następnie Naczelnik Wydziału Dokumentacji, Pan Marek Brodowski, udzielił informacji o stronie 

internetowej, na której można znaleźć podstawowe informacje dotyczące inwestycji.  

Kolejnym etapem spotkania była dyskusja z mieszkańcami. Na wstępie głos zabrał przedstawiciel Gaszyna, 

Pan Piotr Radowski, który w imieniu mieszkańców poinformował, że nie zgadzają się oni aby obwodnica 

przebiegała przez obszary zabudowy w miejscowości Gaszyn oraz zaznaczył, że najlepszym rozwiązaniem 

jest wariant zaproponowany przez Burmistrza. Dodał również, że żaden z zaproponowanych przez 

Projektantów wariantów jest nie do przyjęcia.  

Następnie głos zabrał Radny, Pan Krzysztof Owczarek, którego zdaniem wariant 3 jest nie do przyjęcia, 
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ponieważ przechodzi on przez obszary zabudowy. Zaznacza jednak, że pozostałe proponowane warianty są 

akceptowalne tylko i wyłącznie z obejściami, o których wspominali Projektanci. 

Kolejno głos zabrał Burmistrz Miasta Wieluń, który wspomniał o działaniach prowadzących do wytrasowania 

nowego przebiegu korytarza. Następnie Burmistrz poruszył kwestie planowania długoterminowego 

i zaznaczył, że miasto jest w stanie współfinansować inwestycję, która miałaby wygenerować większe środki 

z budżetu, ale zabezpieczyłaby interesy miasta na 50 – 100 lat. 

W dalszym etapie głos zabrał Pan Jarosław Eichstaedt, który poinformował, że mieszkańcy nie zgadzają się 

aby obwodnica przecinała Gaszyn oraz inne wsie i dzieliła je na części oraz na projektowanie obwodnicy 

w sąsiedztwie domów. W odpowiedzi na sugestie mieszkańców, dotyczące zaproponowanych wariantów 

obwodnicy, poinformowano, że zostały przedstawione 4 propozycje przebiegu obwodnicy, na których 

możliwe jest wprowadzanie miejscowych korekt i nie przewiduje się analizowana kolejnych wariantów. 

Następnie wynikła dyskusja dotycząca analizy 5 wariantu, w wyniku której poinformowano, że wariant 5 nie 

został zaproponowany przez Projektanta i nie będzie brany pod uwagę.  

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło ilości wniosków. W odpowiedzi zaznaczono, że wpłynęło bardzo dużo 

wniosków i w Raporcie zostanie przedstawiona ich całkowita liczba i analiza.  

Następnie przedstawiciel wsi Dąbrowa zwrócił uwagę na problem jakim jest wjazd na obwodnicę z Dąbrowy. 

Zaproponował rozwiązanie jakim byłoby rondo znajdujące się 100 m za przejazdem kolejowym w stronę 

Wielunia. Zostanie zaprojektowane połączenie obwodnicy poprzez jej włączenie do istniejącego ronda za 

wyżej wymienionym przejazdem kolejowym.  

Na końcu poinformowano, że wszystkie skorygowane warianty będą przekazane do uzgodnień oraz 

zamieszczone na stronie internetowej dotyczącej przedmiotowej inwestycji.  

Na tym spotkanie się zakończyło, podziękowano gościom i ich pożegnano.  

 

 Przebieg spotkania informacyjnego z dnia 18.06.2021  

Spotkanie otworzył Burmistrz Wielunia, Paweł Okrasa, przedstawiając osoby odpowiedzialne za 

opracowanie dokumentacji projektowej ze strony Inwestora oraz Biura Projektowego. 

Na wstępie przedstawiono plan spotkania, a następnie przekazano głos naczelnikowi Wydziału 

Dokumentacji GDDKiA, Panu mgr inż. Markowi Brodowskiemu, który poinformował o obecnej fazie 

projektowej i planie działań w czasie realizacji projektu, statusie dokumentacji, formie działań 

informacyjnych itp.  

Następnie głos przejął Projektant, mgr inż. Tomasz Wujcicki, który zaprezentował prezentację multimedialną, 

w której przedstawiono podstawowe parametry trasy, proponowane warianty jej przebiegu, wyniki prognozy 

ruchu oraz obecnie obowiązujący harmonogram prac i realizacji inwestycji. 

Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Wieluń, który zaproponował kolejny wariant i rozpoczął dyskusję 

z mieszkańcami. 

Jednym z głównych tematów dyskusji był 5 (dodatkowy) wariant zaproponowany przez Burmistrza. 

Mieszkańcy wyrażali duże zainteresowanie wobec tego wariantu oraz zadawali pytania – czy ów wariant jest 

uwzględniany w analizie. W odpowiedzi Naczelnik GDDKiA poinformował, że decyzja dotycząca 

analizowania 4 wariantów jest podtrzymana. Wariant 5 nie jest brany pod uwagę, ponieważ analiza tego 

wariantu wykazała, że procent przejęcia ruchu ciężkiego w tym wariancie diametralnie się zmniejszy. 

Ponadto każdy z wariantów musi rozpoczynać i kończyć się w tych samych miejscach, ponieważ ze względu 
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na analizę wielokryterialną wszystkie analizowane odcinki muszą być porównywalne z jednakową 

szczegółowością.  

Jedno z pytań dotyczyło połączenia istniejącej obwodnicy Wielunia oraz projektowanej obwodnicy północ – 

południe. Na to pytanie odpowiedział Naczelnik Wydziału Dokumentacji i poinformował, że na istniejącej 

obwodnicy nie zostały zaprojektowane węzły, tylko połączenie będzie następowało poprzez skrzyżowania, 

które miałyby potencjalnie umożliwić włączenie się konkretnych wariantów projektowanej obwodnicy. Tym 

samym zajętość terenu i oddziaływanie w tym obszarze będzie znacznie mniejsze niż w przypadku 

zaprojektowania węzłów. 

Kolejnym tematem do dyskusji była zmiana miejsca początku obwodnicy na drodze nr 45. Mieszkańcy 

apelowali, aby droga rozpoczynała się przed miejscowością Kadłub. Projektant mgr inż. Tomasz Wujcicki 

poinformował, że zmiana miejsca rozpoczęcia obwodnicy zwiększy ingerencję w zabudowę oraz wydłuży 

obwodnicę, co będzie skutkować zmniejszeniem jej atrakcyjności w ruchu. Ponadto głos zabrał Naczelnik 

Wydziału Dokumentacji, który wyjaśnił, że zmiana miejsca początku obwodnicy spowoduje przesunięcie 

wszystkich wariantów, co nie będzie problemem w przypadku wariantów zachodnich, natomiast wschodnich 

już tak. 

Jedno z kolejnych pytań dotyczyło przeanalizowania wszystkich wniosków mieszkańców. Naczelnik 

odpowiedział, że gdy etap szczegółowej analizy zostanie zakończony, będzie on w postaci Raportu 

zamieszczony na stronie internetowej dedykowanej przedmiotowej inwestycji. 

Później wspomniano, że termin składania wniosków został wydłużony do 25.06.2021 r. 

Następnie tematem dyskusji była możliwość korekty drogi. W efekcie Projektant poinformował, że jest 

możliwa korekta korytarza o maksymalnie kilkadziesiąt metrów. Ponadto Naczelnik zaznaczył, że teraz jest 

czas na korekty, natomiast po decyzji środowiskowej będzie jeden wariant i ewentualne korekty będą 

możliwe jedynie w strefie oddziaływania wskazanej w decyzji środowiskowej.  

Następnie zachęcano do składania wniosków, w których każdy z mieszkańców może zaproponować swój 

idealny wariant, który będzie szczegółowo analizowany przez Biuro Projektowe. 

Kolejne pytanie dotyczyło Biura Projektowego i odnosiło się do poczynionych spotkań lub rozpoznania 

terenu przed zaproponowaniem 4 wariantów. Projektant, mgr inż. Tomasz Wujcicki, odpowiedział, że zanim 

rozpoczęły się rozmowy należało wykonać proponowane warianty, tak aby posiadać materiał do rozmów 

z mieszkańcami. Teren został rozpoznany, na dowód czego stworzony został film z wykorzystaniem drona. 

Ponadto zaznaczył, że nie może wziąć pod uwagę 5 wariantu, ponieważ nie jest on w zakresie umowy 

z Zamawiającym. Przedstawiciel GDDKiA potwierdził, że zgodnie z umową zaproponowane zostały 

4 warianty, propozycja wyjściowa była taka, aby wykonać 2 warianty wschodnie i 2 warianty zachodnie.  

Na tym spotkanie zostało zakończone. 
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c) Kserokopie ogłoszeń i artykułów prasowych 

 Ogłoszenie zamieszczone w Kulisach Powiatu w dniu 12 maja 2021 r.  
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d) Kopie tekstów ogłoszeń internetowych 
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e) Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia zamieszczonych na 

tablicach ogłoszeń urzędów gmin i miast, sołectw 

 ogłoszenie 

 

 plakat 

 



Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji 
Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 

obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” 
 

IVIA S.A  12 

 ulotka 
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 wniosek właściciela gruntów 
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f) Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do wglądu oraz fotografie tablic 

ogłoszeń 

Brak 

 

g) Kserokopie list obecności osób przybyłych na spotkania informacyjne 

Brak 

 

h) Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych 

 fotografie wykonane podczas pierwszego spotkania z mieszkańcami w Gaszynie (17 czerwca 2021): 
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 fotografie wykonane podczas drugiego spotkania z mieszkańcami w Wieluniu (18 czerwca 2021): 
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Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 

obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” 
 

IVIA S.A  21 



Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji 
Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 

obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” 
 

IVIA S.A  22 

 

  



Opracowanie Studium Korytarzowego i Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego z elementami Koncepcji 
Programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa 

obwodnicy Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 45” 
 

IVIA S.A  23 

i) Zestawienie, streszczenie, analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, protestów, opinii 

Powyższe zamieszczono jako załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 

 

j) Podsumowanie 

Podsumowując należy zauważyć, iż działania informacyjne spowodowały duże zainteresowanie 

społeczności Wielunia i okolic i przyniosły oczekiwany efekt, jakim jest rzetelne i bieżące informowanie 

zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu. W wyniku tych działań do jednostki projektowej, 

Zamawiającego i Urzędów trafiło łącznie 679 wniosków mieszkańców. Po ich analizie i podsumowaniu 

stwierdzono, iż za wybudowaniem obwodnicy jest 410 osób, 94 są temu przeciwne, a 5 osób nie ma 

zdania. W pozostałych wnioskach (170) mieszkańcy nie zaznaczyli żadnej z dostępnych opcji. Wyniki 

ankiet wskazują, że najkorzystniejszy jest wariant 2 projektowanej obwodnicy (241 głosów). Najczęściej 

pojawiającą się argumentacją jest fakt lokalizacji przyszłej obwodnicy po stronie zachodniej miasta, czyli 

w przebiegu zgodnym w Studium Uwarunkowań Wielunia. Skutkiem tego jest dużo mniejsza zabudowa 

występująca w tym obszarze, co z kolei wpłynęło na mniejszą ilość konfliktów z mieszkańcami. W ich 

opinii najmniej pożądany jest wariant 3 (33 głosy), co jest związane z tym, że przebieg ten wytyczono 

w zbliżeniu do obszarów o większej  zabudowie, cennych rolniczo (w opinii wnioskodawców) i faktem, że 

przebieg znacznie odbiega od wskazanego w Studium Uwarunkowań Wielunia. Należy także zauważyć, 

iż cześć wnioskodawców (głównie mieszkańców miejscowości Kamionka) wyraziła stanowczy sprzeciw 

wobec zaproponowanego przez Burmistrza tzw. wariantu 5. 

 

Rozkład wszystkich głosów: 

Najkorzystniejszy wariant Liczba głosów Rozkład procentowy 

Wariant 1 106 15% 

Wariant 2 241 34% 

Wariant 3 33 5% 

Wariant 4 99 14% 

Brak wskazania 231 32% 

SUMA 710 *  

* niektórzy mieszkańcy zaznaczali jako najkorzystniejszy więcej niż jeden wariant 

 

 

Akceptacja społeczna dot. budowy obwodnicy: 

 Liczba głosów Rozkład procentowy 

Głosy popierające budowę 

obwodnicy 
410 60% 

Głosy przeciwne budowie 

obwodnicy 
94 14% 

Brak zdania 5 1% 

Brak wskazania 170 25% 

SUMA 679 100% 

 

 


