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1.  Przedmiot przeprowadzonych konsultacji społecznych  
 
Zgodnie z obowiązującymi w GDDKiA procedurami, integralną częścią II etapu 

wykonywanego Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego (STEŚ) jest 
przeprowadzenie konsultacji społecznych i sporządzenie raportu z tychŜe konsultacji. 
Niniejszy raport podsumowuje konsultacje społeczne dla przedsięwzięcia pod nazwą 
„Budowa obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72” – wariant VII 
przeprowadzone przez firmę Transprojekt-Warszawa, działającą na zlecenie Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.  

Niniejsze konsultacje były uzupełnieniem do konsultacji przeprowadzonych w roku 
2008 i dotyczyły tylko dodatkowego wariantu VII przebiegu obwodnicy Brzezin. 
Pozostałe warianty IV, IVA, V i VI były juŜ poddawane konsultacjom społecznym w roku 
2008 i od tamtego czasu ich przebiegi nie uległy zmianie. 

Celem konsultacji społecznych było zapoznanie miejscowej społeczności miasta i 
gmin, na terenie których zlokalizowane będzie analizowane przedsięwzięcie, z planowaną 
inwestycją. Dzięki konsultacjom społecznym miejscowa społeczność mogła zgłosić swoje 
uwagi i wnioski dotyczące projektowanej inwestycji i wypowiedzieć się w sprawie 
poszczególnych rozwiązań projektowych. 

 

2.  Przebieg, data i miejsce przeprowadzonych konsultacji  
 
 Konsultacje społeczne dotyczące przebiegu planowanej obwodnicy Brzezin składały 

się z następujących etapów: 
 a)  zawiadomienie społeczeństwa o rozpoczęciu konsultacji społecznych poprzez  
      umieszczenie ogłoszeń w urzędach zainteresowanych gmin, lokalnej prasie i 

internecie, 
 b)  zapoznanie się społeczeństwa z udostępnionymi materiałami dotyczącymi planowanej  

inwestycji, 
 c) bezpośrednie spotkania informacyjne ze społeczeństwem, 
 d) zebranie wniosków i opinii złoŜonych przez społeczeństwo. 

 
Konsultacje społeczne zaplanowano w następujących terminach i miejscach: 
- 13 stycznia 2011r. o godz. 15.00 dla Gminy Brzeziny w sali konferencyjnej Urzędu 

Gminy w Brzezinach 
- 13 stycznia 2011r. o godz. 18.00 dla Miasta Brzeziny w sali konferencyjnej Urzędu 

Miasta w Brzezinach 
- 17 stycznia 2011r. o godz. 17.00 dla Gminy Nowosolna w budynku OSP w 

Lipinach 
Ogłoszenia o rozpoczęciu konsultacji społecznych oraz informacje dotyczące 

planowanego przedsięwzięcia zostały wywieszone na tablicach informacyjnych urzędów 
gmin i miasta. 

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych ukazały się równieŜ w lokalnej prasie, 
na łamach dziennika „Dziennik Łódzki Miasto + Region” w dniu 04.01.2011r. 

Materiały informacyjne zostały równieŜ szeroko rozpowszechnione w internecie, na 
stronie GDDKiA (podstrona oddziału w Łodzi) oraz na stronach internetowych 
zainteresowanych urzędów. W Gminie Brzeziny dodatkowo informację o przedsięwzięciu 
wraz z załącznikiem rysunkowym rozesłano do zainteresowanych sołectw. 
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W Urzędzie Gminie Brzeziny w spotkaniu uczestniczyło - 74 osób, w Urzędzie 
Miasta - 88 osób, natomiast w spotkaniu organizowanym przez Urząd Gminy Nowosolna 
– 97 osób. Listy obecności podczas spotkań informacyjnych zostały zarchiwizowane. 
 

Poza mieszkańcami w spotkaniach uczestniczyli takŜe przedstawiciele lokalnych 
władz, Oddziału GDDKiA w Łodzi oraz firmy Transprojekt-Warszawa - wykonawcy 
STEŚ.  

Przebieg spotkań we wszystkich miejscowościach był zbliŜony. Na początku 
spotkania głos zabrali przedstawiciele GDDKiA oddziału w Łodzi, którzy przedstawili 
historię opracowywanego Studium Techniczno - Ekonomiczno –Środowiskowego 
budowy obwodnicy Brzezin oraz omówili ogólne uwarunkowania związane z 
wydawaniem decyzji administracyjnych dla planowanej drogi. Następnie projektanci z 
firmy Transprojekt-Warszawa dokonali prezentacji planowanego przedsięwzięcia, w 
której przedstawili szczegółowo przebieg wariantu VII drogi, podstawowe parametry 
techniczne, powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym oraz sposób obsługi 
terenu przez który przebiegać będzie planowana obwodnica. Specjalistka od ochrony 
środowiska omówiła wyniki przeprowadzonej w terenie inwentaryzacji przyrodniczej oraz 
występujące w tym rejonie obiekty i obszary chronione. Zapoznano takŜe 
zainteresowanych z przewidywanym oddziaływaniem projektowanej drogi na sąsiadujące 
z nią otoczenie. 

Wszyscy uczestnicy spotkań informacyjnych zostali powiadomieni o sposobie i 
terminie składania wniosków w sprawie planowanej budowy obwodnicy Brzezin. Gotowe 
formularze wniosków były wyłoŜone do pobrania przez zainteresowanych w trakcie 
spotkań informacyjnych.  

Po prezentacji odbywała się dyskusja na temat zaprezentowanych rozwiązań 
projektowych. W trakcie dyskusji mieszkańcy mieli moŜliwość zadawania pytań 
przedstawicielom GDDKiA oraz projektantom, na które w miarę moŜliwości udzielano 
odpowiedzi.  

Po części oficjalnej dyskusji projektanci oraz przedstawiciele GDDKiA odpowiadali 
równieŜ indywidualnie na pytania mieszkańców, które głównie dotyczyły wpływu 
planowanej drogi na konkretne gospodarstwa. 

Wszyscy uczestnicy spotkań informacyjnych zostali powiadomieni o sposobie i 
terminie składania wniosków w sprawie planowanej budowy obwodnicy Brzezin. Gotowe 
formularze wniosków były wyłoŜone do pobrania przez zainteresowanych w trakcie 
spotkań informacyjnych. Poinformowano równieŜ o moŜliwości szczegółowego 
zapoznania się z przebiegiem planowanej drogi na stronie internetowej  GDDKiA oddział 
w Łodzi. 

 
Przebieg spotkań informacyjnych w poszczególnych jednostkach samorządowych: 
 
Gmina Brzeziny 

W trakcie prowadzonej dyskusji mieszkańcy gminy Brzeziny zadali następujące pytania: 
 

1. Jakie były przyczyny powstania wariantu VII obwodnicy? 
Odp. W siedzibie GDDKiA O/Ł odbyły się trzy spotkania z mieszkańcami gminy 

Brzeziny, w wyniku których ci mieszkańcy wskazali nowy wariant do 
przeanalizowania. 
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2. Na czyj wniosek odbywały się te spotkania. 
Odp. Spotkania odbywały się z inicjatywy mieszkańców miejscowości Helenów, 

Paprotnia i Polik skupionych wokół Pani Poseł RP Janowskiej. 
 
3. Dlaczego zaprojektowano nowy wariant drogi bez konsultacji z zainteresowanymi 

mieszkańcami? 
Odp. Takie konsultacje odbywają się właśnie dzisiaj. 
 
4. Dlaczego inni mieszkańcy gminy nie byli poinformowani o tych spotkaniach? 
Odp. Spotkania odbywały się na wniosek grupy mieszkańców oraz Pani Poseł RP w 

związku z tym GDDKiA nie miała wpływu na to kto zostanie na te spotkania 
zaproszony, a jedynie udostępniła salę i starała się odpowiedzieć na wszystkie 
pytania, które zostały tam wygłoszone. 

 
5. Dlaczego przebieg projektowanej drogi w miejscowości Kędziorki został  

przesunięty w wariancie VII na północ, jeŜeli wcześniej nie było protestów co do 
lokalizacji w tym rejonie projektowanej drogi wg wariantu IV? 

Odp. Wariant VII jest wariantem dodatkowym, który powstał w wyniku trzech spotkań z 
mieszkańcami, natomiast inwestor nigdy nie zrezygnował z pozostałych czterech 
wariantów. Wszystkie warianty zostaną przeanalizowane w tym samym stopniu 
szczegółowości i z pośród nich zostanie wybrany wariant najlepszy. Wariant VII 
został przesunięty na północ zgodnie z wnioskami mieszkańców aby poprowadzić 
projektowaną drogę po granicy miasta Brzeziny i gminy Brzeziny. 

 
6. Dlaczego na analizowanym odcinku wariantu VII nie zaprojektowano wiaduktu 

gospodarczego dla przejazdu pojazdów rolniczych? 
Odp. Na obecnym etapie STEŚ wybieramy jest korytarz, ewentualny dodatkowy wiadukt 

moŜna wprowadzić po odpowiedniej analizie w następnym etapie projektowania. 
Gmina w trakcie opiniowania wariantu VII obwodnicy mogła wskazać potrzebę 
wykonania takiego obiektu natomiast tego nie zrobiła. 

 
7. W jakim terminie przewidziana jest realizacja tej obwodnicy? 
Odp. Obecnie nie jest moŜliwe określenie terminu realizacji inwestycji z uwagi na to, Ŝe 

w tzw. projekcie programu inwestycji dróg krajowych obwodnica Brzezin nie 
została umieszczona. 

 
8. Który wariant zdaniem GDDKiA jest najlepszy? 
Odp. Takiego wariantu jeszcze nie wybrano, na obecnym etapie jest wykonywana analiza 

wielokryterialna, w której ocenie poddawane są wszystkie warianty. Następnie 
Zespół Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych oraz Komisja Oceny Przedsięwzięć 
Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad 
rekomenduje wybrany wariant do złoŜenia wniosku o wydanie decyzji 
środowiskowej. Ostatecznego wyboru dokonuje organ administracyjny, który 
wydaje decyzje środowiskową. 

 
9. Czy decyzja środowiskowa ma określony termin waŜności? 
Odp. Decyzja środowiskowa jest waŜna przez 6 lat. 
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10. Przez ile lat teren pod inwestycję będzie blokowany? 
Odp. Formalnie pod inwestycję teren nie jest blokowany gdyŜ nie wydano jeszcze Ŝadnej 

decyzji administracyjnej. 
 
11. Czy mając od GDDKiA uzgodniony zjazd na prywatną działkę z istniejącej dk72, a 

teraz w tym miejscu planuje się budowę ekranów akustycznych to mam nadal 
inwestować w tę działkę? 

Odp.Występując z wnioskiem o budowę zjazdu z istniejącej drogi nr 72 GDDKiA nie ma 
moŜliwości zablokowania budowy takiego zjazdu. W chwili obecnej nie jest 
przesądzone, który wariant obwodnicy zostanie wybrany. W związku z tym nie jest 
moŜliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie. 

 
12. Czy przedstawiciele GDDKiA zanotowali argumenty przytaczane przez 

mieszkańców gminy Brzeziny? 
Odp. Przebieg spotkania jest nagrywany na dyktafon. Ponadto GDDKiA oczekuje 

oficjalnego stanowiska Gminy Brzeziny po dzisiejszym spotkaniu. 
 

        W trakcie prowadzonej dyskusji padało równieŜ wiele wypowiedzi, których głównym 
przesłaniem był protest przeciw planowanej inwestycji w wariancie VII. Głos zabrał 
równieŜ członek komitetu protestacyjnego przeciwko przebiegowi wariantu VII 
obwodnicy Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 skupiającego 69 osób, który w 
przemowie przedstawił wady jak i konsekwencje jakie niesie ze sobą wariant VII 
obwodnicy dla mieszkańców oraz Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich.  
 
Miasto Brzeziny 

W trakcie prowadzonej dyskusji mieszkańcy miasta Brzeziny zadali następujące pytania: 
 

1. Dlaczego na wszystkich wariantach nie ma skrzyŜowań bezkolizyjnych? 
Odp. Projektowana droga posiada klasę techniczną G, jej połączenia z drogami tej samej 

klasy oraz z drogami niŜszych klas przewidziane jest poprzez skrzyŜowania 
jednopoziomowe. SkrzyŜowanie bezkolizyjne zaprojektowano na połączeniu 
obwodnicy z drogą wojewódzką nr 415, co jest uzasadnione ze względów 
ruchowych. 

 
2. Czy skrzyŜowanie jednopoziomowe obwodnicy z drogą Andrespol – Brzeziny przy 

obecnych wielkościach ruch będzie bezpieczne? 
Odp.SkrzyŜowania zaproponowane na obecnym etapie są skrzyŜowaniami 

skanalizowanymi z wydzielonymi lewoskrętami. W następnych etapach 
projektowania będzie to szczegółowo analizowane, jest moŜliwość zaproponowania 
innego rozwiązania tego skrzyŜowania np. węzła. 

 
3. Co będzie jeśli gmina nie zgodzi się na projektowaną drogę? 
Odp. Zgodnie z ustawą organ musi wydać decyzję środowiskową jeŜeli będą spełnione 

wymagania określone stosownymi przepisami. 
 
4. Czy jest moŜliwość zapoznania się z zaprezentowanymi materiałami poprzez internet? 
Odp. Materiały zostały zamieszczone na stronie internetowej GDDKiA oddział w Łodzi.  
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5. Który wariant według przedstawicieli GDDKiA jest najlepszy? 
Odp. Dla wszystkich wariantów poprzednio konsultowanych IV, IVA, V i VI ł ącznie z 

wariantem VII wykonana zostanie analiza wielokryterialna, która zostanie dołączona 
do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji 
środowiskowej. Ostatecznego wyboru wariantu dokona organ wydający decyzję 
administracyjną. 

 
Mieszkańcy miasta Brzeziny jednomyślnie wypowiadali się o konieczności jak najszybszej 
budowy obwodnicy Brzezin. W trakcie dyskusji głos zabierali takŜe przedstawiciele władz 
Miasta Brzeziny oraz przedstawiciele Rady Miasta, którzy scharakteryzowali poszczególne 
warianty obwodnicy pod kątem ich atrakcyjności dla miasta.  
 
Gmina Nowosolna 

W trakcie prowadzonej dyskusji mieszkańcy Gminy Nowosolna zadali następujące 
pytania: 
 
1. Dlaczego mówi się Ŝe projektowana droga nie będzie negatywnie oddziaływać na 

ludzi mieszkających w jej pobliŜu, a przechodząc przez las negatywnie oddziaływuje 
na drzewa. 

Odp. Projektowany wariant VII obwodnicy musi spełniać odpowiednie normy w zakresie 
oddziaływaniu hałasu, emisji zanieczyszczeń i ten wariant przy zastosowaniu 
odpowiednich rozwiązań zabezpieczających nie będzie przekraczał tych norm. 

 
2. Z czego będą Ŝyć mieszkańcy którzy zostaną odcięci od pól stanowiących ich główne 

źródło utrzymania? 
Odp. Inwestycje liniowe, a do takich naleŜy obwodnica Brzezin, niejednokrotnie dzielą 

tereny działek. Na obecnym etapie nie dysponujemy mapami ewidencyjnymi i nie 
moŜemy powiedzieć jakie działki i w jaki sposób będą dzielone. Natomiast dojazd 
do nieruchomości będzie zapewniony zgodnie z obowiązującym prawem. 

 
3. JeŜeli droga przetnie pola w rejonie Ksawerowa to jak będzie moŜna do nich 

dojechać? 
Odp. WzdłuŜ obwodnicy przewidziano równoległe drogi serwisowe, które zapewnią 

dojazd do wszystkich działek przeciętych przez obwodnicę. 
 
4. W jaki sposób poszczególne jednostki samorządowe opiniowały warianty IV, IVA, V, 

VI po poprzednich konsultacjach? 
Odp. Gmina Brzeziny zaopiniowała pozytywnie wariant IV natomiast później nastąpiła 

zmiana stanowiska, w którym zaleciła dalsze analizy przebiegu obwodnicy. Miasto 
Brzeziny zaopiniowało pozytywnie warianty: IV oraz IVA. Gmina Nowosolna 
pozytywnie zaopiniowała wariant IV, natomiast Regionalna Dyrekcja Lasów 
Państwowych wariant IV zaopiniowała negatywnie, zaś pozytywnie warianty VI 
oraz IVA. Wszystkie opinie złoŜone przez te jednostki samorządowe nadal 
obowiązują. 

 
5. Kiedy rozpocznie się budowa obwodnicy? 
Odp. W chwili obecnej nie jest znany termin budowy obwodnicy Brzezin. 
 
6. Czy działka, która zostanie przecięta projektowaną obwodnicą zyska na wartości czy 

teŜ straci? 
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Odp. Na tak postawione pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. 
7. W jaki sposób odbywać się będzie wykup i zwrot kosztów za przejmowane 

nieruchomości pod drogę? 
Odp. Na obecnym etapie zmierzającym do wydania decyzji środowiskowej wybierany jest 

korytarz pod przyszłą obwodnicę, warunki wykupu i wartości nieruchomości zostaną 
określone przez Wojewodę Łódzkiego po wydaniu decyzji ZRID (dec. o Zezwoleniu 
na Realizację Inwestycji Drogowej) w oparciu o dokumentację projektową. 

 
8. Czy jest znany przybliŜony termin wypłaty odszkodowań? 
Odp. Nie znamy terminu kiedy będzie się to odbywać. 
 
9. Dlaczego Lasy Państwowe nie akceptują wariantu IV obwodnicy? 
Odp. Na przebiegu tych wariantów przez Las Wiączyński występują siedliska chronione 

grądu subkontynentalnego, co było dokładnie omawiane na poprzednich 
konsultacjach społecznych. Ponadto droga w wariancie IV, na odcinku 
przebiegającym przez las, przecinałaby korytarz migracji zwierząt. Z uwagi na to, w 
tym miejscu zaproponowano budowę samodzielnego przejścia dla zwierząt, co 
jednak nie usatysfakcjonowało Lasów Państwowych. 

 
10. Jak przebiegało będzie wydawanie decyzji środowiskowej? 
Odp. Decyzję środowiskową wydawał będzie Wójt Gminy Brzeziny (w porozumieniu z 

sąsiednimi jednostkami samorządowymi) co wynika z faktu, Ŝe łączna długości 
odcinków obwodnicy przebiegających przez tereny tej gminy jest największa. Organ 
wydający tę decyzję występuje równieŜ o opinie m.in. do Regionalnej Dyrekcji 
Ochrony Środowiska w Łodzi. Poza tym inwestor składający wniosek o wydanie 
decyzji środowiskowej musi posiadać wszystkie niezbędne opinie wymagane 
stosownymi przepisami, w tym opinię Lasów Państwowych.  

 
11. Co się stanie w przypadku kiedy jedna z gmin wyda opinię negatywną? 
Odp. Takie opinie równieŜ mogą być wydawane natomiast organ wydający decyzję 

środowiskową negatywną opinię moŜe uwzględnić lub nie.   
 
12. Co się stanie jeŜeli Lasy Państwowe nie zmienią swojego negatywnego stanowiska 

wobec wariantu IV? 
Odp. Przy opracowaniu STEŚ jesteśmy zobligowani do uzyskania wszystkich 

niezbędnych opinii, ze swojej strony moŜemy rekomendować określony wariant 
natomiast ostatecznego wyboru wariantu dokona organ wydający decyzję 
środowiskową.   

 
        W dyskusji padały równieŜ zarzuty pod adresem Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych, która zdecydowanie negatywnie opiniowała wariant IV obwodnicy 
odsunięty najbardziej na południe od zabudowy miejscowości Natolin, Lipiny, Ksawerów 
natomiast opowiadała się za wariantami które moŜliwie najdalej na północ przecinają Las 
Wiączyński, a co za tym idzie znacznie zbliŜają się do w/w miejscowości. 
        W trakcie spotkania informacyjnego padła równieŜ wypowiedź jednego z 
mieszkańców, który odniósł się krytycznie do przebiegu wariantu IV z uwagi na kolizję z 
istniejącymi działkami budowlanymi (z wydanymi juŜ pozwoleniami na budowę) 
zlokalizowanymi w sąsiedztwie Lasu Wiączyńskiego. 
        Z przeprowadzonej dyskusji wynikało, Ŝe zdecydowana większość zebranych nie 
akceptuje przebiegu obwodnicy wg wariantu VII. 
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 3.  Wzór wniosku 
 

Konsultacje społeczne 
n/t przebiegu planowanej obwodnicy Brzezin 

w ciągu drogi krajowej nr 72 
- Wariant VII - 

 
 

WNIOSEK 
 

Imię i nazwisko* ……………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania* …………………………………………………………………………... 
 
 
Treść wniosku 

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 

Data                                                                                         Czytelny podpis wnioskodawcy* 

………………….                                                                    ………………………… 
 
 
*dane obowiązkowe 
 
Wnioski dotyczące przebiegu wariantu VII obwodnicy Brzezin moŜna przesyłać w 
następujących formach: 
- pocztą na adres: Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o.  ul. Koniczynowa 11, 03-612 Warszawa 
- faksem na nr (22) 832-29-13 
- pocztą elektroniczną na adres: transwar@transprojekt.pl 
z dopiskiem „Konsultacje społeczne – obwodnica Brzezin” 
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4.   Kopie ogłoszeń prasowych  

Ogłoszenie w „Dziennik Łódzki Miasto + Region” 
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5.    Kopie tekstów ogłoszeń internetowych 

Ogłoszenie na stronie internetowej GDDKiA O/Łódź 
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Ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzeziny 
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Ogłoszenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Nowosolna 
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6.     Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego   

        przedsięwzięcia zamieszczonych na tablicach ogłoszeniowych 

 
Ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brzeziny 
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Ogłoszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Nowosolna 

 

Ogłoszenie w miejscowości Ksawerów 
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Ogłoszenie w miejscowości Natolin 

 

 

7.     Zestawienie zgłoszonych wniosków 

        Termin składania wniosków i zastrzeŜeń określono na 14 dni od daty konsultacji 

społecznych, jednakŜe w niniejszym. Łącznie wpłynęło 159 wniosków w tym kilka wniosków 

zbiorowych. Wszystkie wnioski ze szczegółowymi danymi osób zostały zarchiwizowane, a w 

poniŜszej tabeli z zestawianiem wniosków podano jedynie ich ogólną treść.  
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Tab.1  Zestawienie wniosków i zastrzeŜeń. 

Gmina Brzeziny 

Nr 
wniosku Wnioskodawca  Data  Streszczenie wniosku Sposób 

uwzględnienia 

1 Małgorzata Wyka         
Tadeusz Wyka 16.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu północnego 

obwodnicy. 

Przyjęto do 
wiadomości 

2 Halina Dawidowicz 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

3 

Wniosek społeczny 
mieszkańców m. 
Przecław podpisany 
przez 21 osób. 

18.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII z 
uwagi na przebieg w pobliŜu 
zabudowań oraz z uwagi na 
przecięcie działek. Poparcie 

wariantu IV obwodnicy (zał. 1). 

Przyjęto do 
wiadomości 

4 

Komitet 
Protestacyjny 
przeciwko 
projektowanemu 
przebiegowi 
obwodnicy Brzezin - 
Wariant VII 
zawierający 92 
wnioski indywidualne 

18.01.2011 Treść wniosku w załączniku nr 2 Przyjęto do 
wiadomości 

5 Irena Kamińska          
Lechosław Kamiński 17.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII z 
uwagi na kolizję projektowanej 

drogi z zabudowaniami m. 
Paprotni oraz m. Polik 

Przyjęto do 
wiadomości 

6 Marek Misiak 19.01.2011 Brak zgody na realizację wariantu 
VII  obwodnicy 

Przyjęto do 
wiadomości 

7 Beata Misiak 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

8 Konrad Misiak 19.01.2011 
Wniosek o opracowanie innego 
wariantu obwodnicy omijającego 

m. Paprotnia 

Rozpatrzono 
negatywnie, GDDKiA 

nie przewiduje 
rozpatrywania 

następnych wariantów 

9 Jan Kobiera 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII 
m.in. z uwagi na wysokie koszty 

Przyjęto do 
wiadomości 

10 Renata Kobiera  18.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII 
m.in. z uwagi na wysokie koszty w 

związku z wysiedleniami 
mieszkańców 

Przyjęto do 
wiadomości 

11 Jadwiga Sapińska 19.01.2011 Brak zgody na realizację wariantu 
VII  obwodnicy 

Przyjęto do 
wiadomości 

12 Władysław Sapiński 19.01.2011 Brak zgody na realizację wariantu 
VII  obwodnicy 

Przyjęto do 
wiadomości 

13 Nasalska Marzena 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
wniosek o wybór innego wariantu 

Przyjęto do 
wiadomości 

14 Katarzyna Łapka 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

15 Łukasz Łapka 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

16 Czesław Staroń 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 



Raport z dodatkowych konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. budowa obwodnicy 
Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 – wariant VII. 
 

 

 

17

17 Katarzyna 
Rubaszewska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 

poparcie dla wariantu IVA 
Przyjęto do 
wiadomości 

18 Jadwiga Bald 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

19 Edward Bald 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantów IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

20 Anna Bogdańska 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

21 Angelika Łapka 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantów IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

22 Małgorzata Niezgoda 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

23 Martyna Niezgoda 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

24 Kamila Niezgoda 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

25 Leszek Niezgoda 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

26 Magdalena Niezgoda 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

27 Marian Melon 17.041.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

28 Sławomir Siudziński 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

29 Jolanta Siudzińska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

30 Wanda Melon 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

31 Zbigniew Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

32 Arkadiusz Łapka - Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

33 Karolina Borowska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

34 Aneta Zajdler 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

35 Urszula Loba 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

36 Ludwik Bogdański 15.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

37 Adrian Bogdański 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

38 ElŜbieta Kobus 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

39 Ryszard Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

40 Tomasz Kowalski 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

41 Monika Kowalska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

42 Stanisława Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

43 Andrzej Borowski 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 
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44 Danuta Borowska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

45 Zenon Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

46 Henryk łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

47 Michał Łapka 18.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII 
jako rozwiązaniu 

nieekonomicznemu, poparcie dla 
wariantu IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

48 Andrzej Hałka 18.01.2011 Opinia jakoby wariant VII nie 
spełniał roli obwodnicy 

Przyjęto do 
wiadomości 

49 Sławomir Budziarek 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

50 Zofia Budziarek 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

51 Jadwiga 
Kołodziejczak 19.01.2011 

Zdecydowany sprzeciw wobec 
wariantu VII, poparcie dla wariantu    

IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

52 Michał Kołodziejczak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

53 Alicja Janiak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu    IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

54 Marianna Frydrych 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

55 Robert Kobus 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

56 Tadeusz Kobus 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

57 Kinga Kobus 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

58 Piotr Bando 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

59 ElŜbieta Sawa-
Blando 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 

wiadomości 

60 Andrzej Blando 17.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII z 
uwagi na utrudnienia w 

prowadzeniu działalności 
gospodarczej 

Przyjęto do 
wiadomości 

61 ElŜbieta Jędrzejczak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

62 Grzegorz 
Jędrzejczak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 

wiadomości 

63 Monika Wosińska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

64 Władysław 
Bogdański 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII z 

uwagi na wzrost poziomu hałasu 
Przyjęto do 
wiadomości 

65 Krystyna Bogdańska 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

66 Zofia Jabłońska 17.01.2011 
Protest przeciw wariantowi VII, 

wniosek o poprowadzenie 
obwodnicy polami wsi Helenów 

Przyjęto do 
wiadomości 

67 Stanisław Jabłoński 17.01.2011 
Protest przeciw wariantowi VII, 

wniosek o poprowadzenie 
obwodnicy polami wsi Helenów 

Przyjęto do 
wiadomości 

68 Irena Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 
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69 Stanisława Janeczek 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV  

Przyjęto do 
wiadomości 

70 Małgorzata Rojek 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

71 Stanisław Janeczek 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

72 Maria HyŜa 11.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV  

Przyjęto do 
wiadomości 

73 Agnieszka Grzelak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

74 Janina Rojek 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

75 Andrzej Rojek 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

76 Grzegorz Grzelak 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

77 Paweł Blando  19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

78 Maria Wojdal 14.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV  

Przyjęto do 
wiadomości 

79 Janusz Wojdal 14.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 
wiadomości 

80 Teresa Kołodziejczak 15.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

81 Maciej Kołodziejczak 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

82 Kazimierz Łapka 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

83 Zofia Krawczyk           
Kazimierz Krawczyk 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 

poparcie dla wariantu IV lub  IVA 
Przyjęto do 
wiadomości 

84 Adam Bogdański 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

85 Piotr Wróblewski 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

86 Marta Wróblewska 18.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

87 Zofia Krawczyk            17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub  IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

88 Agnieszka Marchelak 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

89 Władysław 
Marchelak 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 

poparcie dla wariantu IVA 
Przyjęto do 
wiadomości 

90 Mariusz Marchelak 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

91 Zofia Marchelak 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

92 Andrzej 
Kolodziejczak 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 

poparcie dla wariantu IVA 
Przyjęto do 
wiadomości 

93 Piotr Kołodziejczak 16.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

94 Agnieszka Saj 17.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

95 Anna Kołodziejczak 15.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 
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96 ElŜbieta Kolasa                  
Mieczysław Kolasa 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 

wiadomości 

97 Justyna Sawa                      
Daniel Sawa 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII Przyjęto do 

wiadomości 

98 

Wniosek Komitetu 
Protestacyjnego Wsi 
Helenów podpisany 
przez 53 osoby 

19.01.2011 Treść wniosku w załączniku nr 3 Przyjęto do 
wiadomości 

99 Krzysztof Misiak 19.01.2011 

Wniosek o poprowadzenie 
obwodnicy wyłącznie w granicach 

miasta Brzeziny, natomiast na 
odcinku w kierunku Łodzi 

przebudować istniejącą drogę 
krajową nr 72. Opinia jakoby 

wariant VII został wytrasowany 
niezgodnie z sugestiami 

społeczeństwa. 

Rozpatrzono 
negatywnie  

Miasto Brzeziny 

Nr 
wniosku Wnioskodawca  Data  Streszczenie wniosku Sposób 

uwzględnienia 

1 Piotr Czapski 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IV lub IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

2 Krzysztof 
Kacprzyk 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 

poparcie dla wariantu IVA 
Przyjęto do 
wiadomości 

3 Ewa Kacprzyk 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi VII, 
poparcie dla wariantu IVA 

Przyjęto do 
wiadomości 

Gmina Nowosolna 

Nr 
wniosku Wnioskodawca  Data  Streszczenie wniosku Sposób 

uwzględnienia 

1 

Wniosek zbiorowy 
mieszkańców m. 
Natolin podpisany przez 
51 osób 

20.01.2011 
Protest przeciw wariantowi 
VII, zdecydowane poparcie 
dla wariantu IV (zał. nr 4) 

Przyjęto do 
wiadomości 

2 Michał Pyziak 24.01.2011 

Protest przeciw wariantowi 
VII oraz IVA, wniosek o 

poprowadzenie obwodnicy w 
korytarzu istniejącej drogi nr 

72 lub jak najdalej na 
południe od istniejących 

zabudowań Natolina 

Przyjęto do 
wiadomości, wariant 

IV obwodnicy 
częściowo spełnia 

postulat zawarty we 
wniosku 

3 

Wniosek Komitetu 
Protestacyjnego 
Przeciwko Budowie 
Obwodnicy Brzezin      
w Okolicach wsi 
Ksawerów 

24.01.2011 Treść wniosku w załączniku 
nr 5 

Przyjęto do 
wiadomości 

4 Sebastian Tomczyk 24.01.2011 

Protest przeciw wariantowi VII, 
wniosek o poprowadzenie 

obwodnicy w korytarzu 
istniejącej drogi nr 72 na terenie 

gminy Nowosolna 

Rozpatrzono 
negatywnie  

5 Jarosław Niźnikowski 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII 

Przyjęto do 
wiadomości 
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6 Krzysztof Niźnikowski 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

7 Dorota Niźnikowski 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

8 Damian Cłapa 24.01.2011 

Wniosek o przebieg 
obwodnicy w wariancie VII do 

skrzyŜowania z drogą 
powiatową nr 2912E 

natomiast dalej po śladzie 
wariantów IV/IVA 

Rozpatrzono 
negatywnie  

9 Sławomir Wawrzonek 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

10 Włodzimierz Borowski 26.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

11 Michał Koszada 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

12 Anna Borecka 26.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

13 Anna Nowakowska 25.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

14 Ryszard Pudlarz 25.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII 

Przyjęto do 
wiadomości 

15 Dariusz Godala 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

16 Wojciech Borowiecki 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

17 Stanisław Staszewski 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII 

Przyjęto do 
wiadomości 

18 Ryszard Doryń 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

19 Jolanta Wodzyńska              
Cezary Wodzyński 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 

20 Włodzimierz Sznel - Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

21 Bogusława Janik 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

22 Adam Kołynia 26.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

23 Daniela Kołakowska 25.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

24 BoŜena Pudlarz 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

25 Wojciech Rokicki 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

26 Maria Rokicka 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

27 Henryk Rokicki 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

28 Janina Wlazło 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

29 Agnieszka Przybylak 25.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

30 Stanisław Kubicki 27.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 
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31 Grzegorz Szewczyk 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

32 BoŜena Solarek                 
Mirosław Solarek - Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 

33 Barbara Maj                          
Józef Maj 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 

34 Marek Borowiecki 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

35 Marian Antoni Rojek 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII 

Przyjęto do 
wiadomości 

36 Bogusław Storczyński 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

37 Mariola Szewczyk 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

38 Jacek Krakowiak 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

39 Jerzy Krakowiak 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

40 Mariola Kielich 21.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

41 Tomasz Krakowiak 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

42 Barbara Pudlarz 22.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

43 Marek Maj 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

44 Kowalczyk Wacław 23.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

45 Maria Rzetecka 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

46 ElŜbieta Maj 20.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

47 Ewa Misiuk 19.01.2011 
Protest przeciw wariantom: 

VII, VI oraz IVA, poparcie dla 
wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

48 Marek Godala 20.01.2011 
Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie obwodnicy 
przebiegającej pod lasem 

Przyjęto do 
wiadomości 

49 Marta Godala 20.01.2011 
Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie obwodnicy 
przebiegającej pod lasem 

Przyjęto do 
wiadomości 

50 Grzegorz Godala 20.01.2011 
Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie obwodnicy 
przebiegającej pod lasem 

Przyjęto do 
wiadomości 

51 Zbigniew Tulir 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

52 Remigiusz Borowiecki 22.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

53 Katarzyna Kucharska            
Ireneusz Kucharski 19.01.2011 Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 

54 Iwona Borowiecka                   
Dariusz Borowicki 22.01.2011 Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 

55 Aneta Ciesielkiewicz             
Andrzej Ciesielkiewicz 23.01.2011 Protest przeciw wariantowi 

VII, poparcie dla wariantu IV 
Przyjęto do 
wiadomości 
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56 Jerzy Kacperski 24.01.2011 Protest przeciw wariantowi 
VII, poparcie dla wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

57 Bogumił Borecki 24.01.2011 
Protest przeciw wariantom: VII, 

VI oraz IVA, poparcie dla 
wariantu IV 

Przyjęto do 
wiadomości 

        W nawiązaniu do konsultacji społecznych wpłynęła równieŜ Uchwała Rady Miasta 

Brzeziny sprzeciwiająca się wariantowi VII obwodnicy, a popierająca przebieg wg wariantów 

IV, IVA (zał. nr 6). 
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Zał. 1  Wniosek Społeczny mieszkańców m. Przecław 
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Zał. 2  Wniosek Komitetu Protestacyjnego przeciwko projektowanemu przebiegowi 

obwodnicy Brzezin – Wariant VII 
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Zał. 3  Wniosek Komitetu Protestacyjnego Wsi  Helenów 
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Zał. 4  Wniosek zbiorowy mieszkańców m. Natolin 
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Zał. 5  Wniosek Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Budowie Obwodnicy Brzezin    

w Okolicach wsi Ksawerów 
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Zał. 6  Uchwała Rady Miasta Brzeziny 

 

 

 

 

 

 

 

 



Raport z dodatkowych konsultacji społecznych dla przedsięwzięcia p.n. budowa obwodnicy 
Brzezin w ciągu drogi krajowej nr 72 – wariant VII. 
 

 

 

35

8.     Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków 

        Na podstawie wniosków otrzymanych po spotkaniach informacyjnych stwierdzono, 
Ŝe przebieg obwodnicy Brzezin wg wariantu VII wzbudził duŜe kontrowersje i silny 
sprzeciw społeczeństwa. Świadczą o tym wnioski, które w zdecydowanej większości 
sprowadzały się głównie do sprzeciwu przeciwko wariantowi VII i te głosy przyjęto do 
wiadomości jako odniesienie do analizy tego wariantu.  
        W wyniku analizy wniosków przedstawiających konkretne postulaty stwierdza się: 

o Dot. wniosku nr 8 (gm. Brzeziny) – wniosek o zaprojektowanie nowego wariantu 
omijającego m. Paprotnia został odrzucony z uwagi na fakt, Ŝe w STEŚ budowy 
obwodnicy Brzezin nadal rozpatrywane są 4 inne warianty tzn IV, IVA, V, IV, 
które omijają zabudowania m. Paprotnia. Inwestor GDDKiA O/Łódź nie 
przewiduje dalszych prac nad nowymi wariantami obwodnicy; 

o Dot. wniosku nr 99 (gm. Brzeziny) – wariant obwodnicy mieszczący się wyłącznie 
w granicach administracyjnych miasta Brzeziny był analizowany w I etapie STEŚ i 
został odrzucony m.in. przez centralę GDDKiA oraz miasto Brzeziny z uwagi na 
fakt, iŜ wariant taki nie rozwiązuje problemów innych miejscowości połoŜonych w 
ciągu drogi krajowej nr 72, takich jak Natolin. Lipiny, Paprotnia, Przecław; 

o Dot. wniosku nr 2 (gm. Nowosolna) – poprowadzenie projektowanej drogi w 
korytarzu istniejącej drogi nr 72, przy spełnieniu warunków technicznych dla drogi 
klasy G, wiązałoby się z koniecznością odcięcia wszystkich zjazdów z drogi 
głównej, wykonania dróg równoległych do obsługi istniejących nieruchomości 
oraz ekranów akustycznych. Rozwiązanie takie koliduje z istniejącą zabudową 
przy drodze krajowej i oznacza rozbiórkę wielu obiektów; 

o Dot. wniosku nr 4 (gm. Nowosolna) – postulat o poprowadzenie projektowanej 
drogi w korytarzu istniejącej drogi nr 72 został odrzucony z uwagi na argumenty 
przytoczone w odpowiedzi na wniosek nr 2 (gm. Nowosolna); 

o Dot. wniosku nr 8 (gm. Nowosolna) – postulat o zaprojektowanie wariantu 
przebiegającego po wariancie VII do drogi powiatowej nr 2912E, a dalej po 
śladzie wariantów IV, IVA, został odrzucony z uwagi na fakt iŜ inwestor GDDKiA 
O/Łódź nie przewiduje dalszych prac nad nowymi wariantami obwodnicy; 
 

 

9.    Podsumowanie 

        Na podstawie przeprowadzonych konsultacji społecznych z mieszkańcami gmin 
Brzeziny i Nowosolna oraz miasta Brzeziny naleŜy stwierdzić, Ŝe wariant VII obwodnicy 
Brzezin wzbudził liczne kontrowersje oraz silny sprzeciw społeczeństwa. Szczególnie 
duŜy opór społeczny wywoływały odcinki projektowanej obwodnicy przebiegające w 
sąsiedztwie lub przecinające tereny zabudowane takich miejscowości jak: Natolin, Lipiny, 
Polik, Paprotnia, Przecław. Oprócz wyburzeń budynków mieszkalnych (na analizowanym 
wariancie VII projektowana droga koliduje z zabudową miejscowości: Polik, Paprotnia, 
Brzeziny, Przecław) mieszkańcy nie akceptowali sposobu w jaki obwodnica przecinać 
będzie ich nieruchomości rolne co w konsekwencji prowadzić będzie do znaczących 
trudności w ich uŜytkowaniu. Mieszkańcy Natolina, Lipin oraz Przecławia zlokalizowani 
po południowej stronie istniejącej drogi krajowej nr 72 podnosili równieŜ argumenty iŜ ich 
zabudowania zostaną niejako otoczone infrastrukturą drogową o znaczącym ruchu 
drogowym. 
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        Nieco inny odbiór zaprezentowanego wariantu VII obwodnicy miał miejsce na terenie 
miasta Brzeziny, gdzie mieszkańcy domagali się jak najszybszej budowy obwodnicy 
wskazując jako najbardziej atrakcyjne dla miasta Brzeziny warianty IV, IVA. 
        Po zakończeniu prac studialnych i przygotowaniu materiałów do decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach budowy obwodnicy Brzezin, odbędzie się posiedzenie 
Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI), powołanego przez Dyrektora 
Oddziału GDDKiA w Łodzi. Zadaniem ZOPI będzie ocena i zaopiniowanie  ww. studium 
oraz materiałów, pod względem prawidłowości rozwiązań technicznych, ochrony 
środowiska, określenia kosztów oraz efektywności ekonomicznej inwestycji. Następnie 
odbędzie się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy 
Generalnym Dyrektorze Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Po przeanalizowaniu 
wniosków i stanowisk przedstawionych na KOPI, Generalny Dyrektor GDDKiA 
zarekomenduje wariant przebiegu obwodnicy Brzezin, który zostanie zaproponowany 
właściwemu organowi tj. Wójtowi Gminy Brzeziny we wniosku o uzyskanie decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Na wybór ten 
złoŜy się m.in. analiza wielokryterialna, będąca integralną częścią STEŚ. Analizie tej 
poddane zostaną wszystkie dotychczas analizowane warianty (IV, IVA, V, VI oraz VII) 
pod względem: spełnienia parametrów techniczno – ruchowych, szeroko rozumianych 
kosztów ekonomicznych inwestycji oraz oddziaływania na środowisko, w tym równieŜ na 
ludzi.  
        Decyzja środowiskowa zostanie wydana przez Wójta Gminy Brzeziny w oparciu o 
ustawę z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach  oddziaływania na 
środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.). Zgodnie z ww. ustawą organ 
wydający decyzję musi zapewnić moŜliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu. 
 

10.     Dokumentacja fotograficzna 

          Spotkanie w Gminie Brzeziny 
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              Fot.1 

     
              Fot.2 
          Spotkanie w Mieście Brzeziny 

 
         Fot.3 
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         Fot.4 
 
 
        Spotkanie w Gminie Nowosolna 

 
        Fot.5 
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       Fot.6 


