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DROGA EKSPRESOWA S12 
na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) 

 
CHARAKTERYSTYKA WARIANTÓW – MIASTA PIOTRKÓW TRYBUNALSKI 

 
1. WARIANT W1 S12, W2 S12, W4B S12 

 
Korytarze wariantów pokrywają się i mają wspólny przebieg. 
a) Długość całkowita: 8,6km 
b) Ilość węzłów drogowych: 2  
c) Ilość przejazdów drogowych (róŜnopoziomowych): 4 
d) Ilość Miejsc Obsługi PodróŜnych: 0 
e) Długość na obszarach cennych środowiskowo NATURA2000 i ShadowList: 0,0km 
f) Długość na obszarach chronionych (Rezerwaty Przyrody): 0,0km 
g) Długość na obszarach chronionych (Obszar Chronionego Krajobrazu): 0,0km 
h) Długość na obszarach chronionych (Park Krajobrazowy): 0,0km 
i) Długość na obszarach złóŜ surowców:  

o rozpoznanych: 0,0km 
o eksploatowanych: 0,0km 

j) Przewidywana ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych do wyburzenia:  
o na trasie wariantu: 26 
o w strefie węzłów: 19 

 
2. WARIANT W2 S12Alt, W4B S12Alt, W5 S12 

 
Korytarze wariantów pokrywają się i mają wspólny przebieg. 
a) Długość całkowita: 0,4km 
b) Ilość węzłów drogowych: 1  
c) Ilość przejazdów drogowych (róŜnopoziomowych): 0 
d) Ilość Miejsc Obsługi PodróŜnych: 0 
e) Długość na obszarach cennych środowiskowo NATURA2000 i ShadowList: 0,0km 
f) Długość na obszarach chronionych (Rezerwaty Przyrody): 0,0km 
g) Długość na obszarach chronionych (Obszar Chronionego Krajobrazu): 0,0km 
h) Długość na obszarach chronionych (Park Krajobrazowy): 0,0km 
i) Długość na obszarach złóŜ surowców:  

o rozpoznanych: 0,0km 
o eksploatowanych: 0,0km 

j) Przewidywana ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych do wyburzenia:  
o na trasie wariantu: 5 
o w strefie węzłów: 0 

 
3. WARIANT W3 S12, W4A S12 

 
Korytarze wariantów pokrywają się i mają wspólny przebieg. 
a) Długość całkowita: 4,4km 
b) Ilość węzłów drogowych: 2  
c) Ilość przejazdów drogowych (róŜnopoziomowych): 5 
d) Ilość Miejsc Obsługi PodróŜnych: 0 
e) Długość na obszarach cennych środowiskowo NATURA2000 i ShadowList: 0,0km 
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f) Długość na obszarach chronionych (Rezerwaty Przyrody): 0,0km 
g) Długość na obszarach chronionych (Obszar Chronionego Krajobrazu): 0,0km 
h) Długość na obszarach chronionych (Park Krajobrazowy): 0,0km 
i) Długość na obszarach złóŜ surowców naturalnych:  

o rozpoznanych: 0,0km 
o eksploatowanych: 0,0km 

j) Przewidywana ilość budynków mieszkalnych i gospodarczych do wyburzenia:  
o na trasie wariantu: 8 
o w strefie węzłów: 0 

 


