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a) Przedmiot przeprowadzonych działań informacyjnych  

Przedmiotem przeprowadzonych działań informacyjnych było poinformowanie zainteresowanych 

stron o planowanej budowie obwodnicy Miasta Łowicza wraz przedstawieniem propozycji jej 

przebiegu w czterech wariantach, a po ich przedstawieniu analiza wniosków i uwag mieszkańców, 

samorządowców oraz pozostałych zainteresowanych. Wszystkie zabiegi miały na celu 

przygotowanie niniejszego Raportu, który stanowi podsumowanie przeprowadzonych działań wraz 

z analizą wszystkich wniosków.  

b) Przebieg, daty i miejsce przeprowadzonych działań informacyjnych 

Działania informacyjne były prowadzone w dniach 10.05.2021 – 07.06.2021 i polegały na 

udostępnieniu aktualnych materiałów projektowych zarówno na stronach internetowych oraz 

w Urzędach poszczególnych gmin.  

W celu poinformowania mieszkańców o możliwości zapoznania się z ww. materiałami, w prasie 

lokalnej zamieszczono stosowne ogłoszenie. Z racji panującej pandemii Covid-19 odbyło się tylko 

jedno spotkanie z mieszkańcami, które miało miejsce w dniu 20.05.2021. Z uwagi na liczne prośby, 

termin składania wniosków został wydłużony do dnia 17.06.2021 r. Zgodnie z założeniami 

prowadzonej akcji, wnioski można było złożyć osobiście w Urzędzie danej Gminy, drogą pocztową, 

faksem lub mailem na adres Biura Projektowego.  

Spotkanie zorganizowano w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w dniu 20.05.2021 

o godz. 10:00. Dzień wcześniej odbył się objazd terenów objętych proponowanymi przebiegami 

obwodnicy Łowicza, w którym uczestniczyli przedstawiciele Inwestora (GDDKiA), Projektanta (IVIA) 

oraz Wójt i Radni gminy Łowicz. 

Data spotkania Godzina spotkania Adres 

20.05.2021 10:00 Poznańska 4, 99-400 Łowicz 

 

• Przebieg spotkania informacyjnego z dnia 20.05.2021 

Spotkanie otworzył Wójt gminy Łowicz, mgr inż. Andrzej Barylski, przedstawiając osoby 

odpowiedzialne za projekt ze strony Inwestora oraz Biura Projektowego. 

Naczelnik Wydziału Dokumentacji GDDKiA, mgr inż. Marek Brodowski, poinformował o obecnej 

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

informacyjnych. 

Przedstawiciel Biura Projektowego IVIA S.A, Projektant mgr inż. Tomasz Wujcicki, przedstawił 

prezentację multimedialną, w której zawarto m.in. proponowane rozwiązania projektowe, 

harmonogram realizacji inwestycji wraz z informacją o potencjalnych kolizjach i zbliżeniach do 

istniejącej zabudowy.  

Kolejnym punktem była dyskusja z mieszkańcami, w ramach której każdy z zebranych miał 

możliwość uzyskania odpowiedzi na swoje wątpliwości czy też otrzymanie bardziej szczegółowych 

informacji dla zaproponowanych rozwiązań. 

Z przebiegu dyskusji wynika, iż jedynym akceptowalnym rozwiązaniem, w opinii obecnych osób, jest 
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skrócenie drogi i wybudowanie łącznika pomiędzy drogą krajową nr 70 i drogą krajową nr 92 

tj. połączenie ul. Bolimowskiej i Warszawskiej.  

Naczelnik Wydziału Dokumentacji poinformował, iż oczekuje stanowiska mieszkańców i włodarzy 

oraz składania propozycji we wnioskach udostępnionych na stronach internetowych 

i w poszczególnych urzędach. Wyjaśnił również, że budowa obwodnicy Łowicza została 

umieszczona w Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020 – 2030, który został przyjęty przez 

Radę Ministrów.  

Głos zabrał również Poseł, Paweł Bejda, który zapewnił o swoim poparciu dla budowy obwodnicy 

w jej skróconym przebiegu.  

Następnie przedyskutowane zostały aspekty związane z zabezpieczeniem akustycznym.  

Kolejne pytanie dotyczyło zapisów umowy, wg której przewiduje się także analizę wariantu 

bezinwestycyjnego, czy jako taki wariant można przewidzieć budowę łącznika z równoczesnym 

dostosowaniem pozostałych dróg do wymaganych parametrów. Zamawiający wyjaśnił, iż takie 

rozwiązanie nie będzie rozwiązaniem bezinwestycyjnym. 

Następnie padł wniosek, aby w konkluzji ze spotkania wpisać, iż przedstawione przebiegi nie są 

akceptowalne społeczne, tak aby była podstawa do zmiany rozwiązań zgodnie z warunkami 

zawartymi w umowie.  

Dalej omówiono jak wyglądają procedury związane z wyceną oraz wykupem gruntów i budynków. 

Wyjaśniono, że procedura odszkodowawcza będzie prowadzona na etapie uzyskiwania decyzji 

zezwalającej na realizacje inwestycji drogowej (tzw. ZRID) wydawanej przez Wojewodę. Suma 

wartości odszkodowania jest podawana przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, 

powołanego z ramienia Wojewody, który jest zobowiązany do określenia wartości nieruchomości 

biorąc pod uwagę każdy element działki tj. budynki, sieci, zadrzewienia itp.  

Następnie poproszono o wyjaśnienie kwestii czy decyzja środowiskowa będzie obejmować 

przedstawione trasy w całym ich przebiegu czy też możliwe jest wskazanie krótszych odcinków. 

Poinformowano, iż wniosek o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach będzie 

obejmował cały zakres obwodnicy, jednak można w nim zawrzeć etapowanie inwestycji, tak aby 

w pierwszej kolejności wykonać łącznik pomiędzy DK70 a DK92.  

Złożono postulat, aby zmienić treść wniosku właścicieli gruntów poprzez dodanie pytania czy jest 

Pan/Pani za częściową budową obwodnicy oraz dodaniem w pytaniu dotyczącym opinii na temat 

wariantu możliwości zaznaczenia „żaden”. Poinformowano, że wnioski zostaną uzupełnione zgodnie 

z prośbą i zaktualizowane na stronie internetowej. 

W kolejnym kroku poinformowano, że do dnia 07.06.2021 Urząd Gminy przekaże swoje stanowisko 

dotyczące przedstawionych propozycji, oddzielnie Rada Gminy Łowicz przekaże swoje stanowisko, 

które będzie tożsame ze stanowiskiem komitetu protestacyjnego.  

Następnie uzgodniono, że termin kolejnego spotkania z mieszkańcami zostanie ustalony po 

opracowaniu raportu ze spotkań informacyjnych, którego zakończenie uzależnione jest od ilości 

treści wniosków.  



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 Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” 

IVIA S.A  4 

W podsumowaniu Wójt gminy Łowicz podziękował za spotkanie i poprosił mieszkańców o składanie 

wniosków, których termin został przedłużony do dnia 17.06.2021.  

Na tym spotkanie zakończono. 

Reasumując wszystkie wystąpienia i zgłoszone wnioski, należy zauważyć, że większość postulatów 

dotyczyła skrócenia proponowanych wariantów i wykonania połączenia DK70 z DK92.  
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c) Kserokopie ogłoszeń i artykułów prasowych 
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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 
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• 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, nie tworzono listy obecności. 

h) Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych (źródło: www.lowicz24.eu) 

 

 

http://www.lowicz24.eu/
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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 cieszyły się dużym zainteresowaniem 

społeczności Łowicza i okolic, tym samym 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 2440 wniosków mieszkańców. Po ich 

analizie i podsumowaniu stwierdzono, iż za wybudowaniem obwodnicy jest 730 osób, 1510 jest temu 

przeciwne, a 7 osób nie ma zdania. W pozostałych wnioskach (193) mieszkańcy nie zaznaczyli 

żadnej z dostępnych opcji.  

Natomiast za ograniczeniem zakresu obwodnicy i jej skróceniem do odcinka łączącego DK70 

z DK92 jest 1914 osób, 89 osób jest temu przeciwna, 5 osób nie ma zdania, z kolei 432 osoby nie 

udzieliły odpowiedzi.  

Wyniki ankiet oraz treść wielu wniosków wskazują, że w opinii mieszkańców najkorzystniejsze 

będzie wybudowanie obwodnicy jedynie na odcinku łączącym DK70 z DK92 (1914 głosów). Główny 

argument stanowi generowany przez węzeł autostrady A2 w Nieborowie nadmierny ruch, który 

można ograniczyć poprzez budowę ww. połączenia. Przeprowadzone analizy i prognozy ruchu 
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potwierdzają fakt, iż największe natężenie na planowanych obwodnicach następuję na odcinkach 

łączących ww. drogi krajowe. Kolejnym odcinkiem drogi, który spotkał się ze sprzeciwem 

mieszkańców, był odcinek północny przechodzący przez miejscowości Strzelczew i Małszyce 

pomiędzy dwoma planowanymi skrzyżowaniami w ciągu DK92. Biorąc pod uwagę wspomniane 

Analizy i prognozy ruchu należy podać w wątpliwość zasadność tego fragmentu obwodnicy z uwagi 

na jej niewielkie wykorzystanie przez kierujących. 

Wyniki ankiet wskazują że najmniej głosów zostało oddane na wariant 1 (35 głosów). Mieszkańcy 

we wnioskach wspominają o naturalnej obwodnicy Łowicza od strony północnej, na którą składają 

się droga krajowa nr 90 oraz droga wojewódzka 584, a także uważają, iż budowa kolejnej obwodnicy 

od strony północnej Łowicza nie przyniesie pożądanych efektów, natomiast zniszczy ład i porządek. 

Kolejnym argumentem przeciw obwodnicy Łowicza jest poprowadzenie dróg przez ścisłą zabudowę, 

co będzie prowadzić do zniszczenia sielskiego charakteru miejscowości oraz utrudnienia rolnikom 

dojazdu do pól uprawnych i łąk. 

Ewentualne skrócenie przebiegu i ograniczenie tylko w zakresie połączenia drogi krajowej nr 70 i 92 

będzie przedmiotem dalszych analiz w ramach przygotowania dokumentacji w obecnym etapie 

projektowym. 

 

Rozkład wszystkich głosów: 

Najkorzystniejszy wariant Liczba głosów Rozkład procentowy 

Wariant 1 (błękitny) 35 1% 

Wariant 2 (różowy) 52 2% 

Wariant 3 (żółty) 113 4% 

Wariant 4 (czerwony) 75 3% 

Odcinek łączący DK70 z DK92 1909 77% 

Żaden 41 2% 

Brak wskazania 266 11% 

SUMA 2491 *  

* niektórzy mieszkańcy zaznaczali jako najkorzystniejszy więcej niż jeden wariant 

 

 
Projektant przeanalizował również wniosek złożony przez Kuratora Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
oraz Wójta Gminy Nieborów. Wnioskodawcy zwrócili się z prośbą o budowę nowego odcinka drogi 
krajowej nr 70, który pozwoliłby na ominięcie zabytkowego ogrodu w Arkadii i znacząco obniżył ruch 
na fragmencie zabytkowej alei łączącej dwa założenia stanowiące Pomnik Historii „Nieborów 
i  Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny”.  
  



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 Łowicza w ciągu dróg krajowych nr 14, 70 i 92” 

IVIA S.A  24 

Akceptacja społeczna dot. budowy obwodnicy Łowicza: 

 
Liczba 

głosów 

Rozkład 

procentowy 

Głosy popierające budowę 

obwodnicy 
730 30% 

Głosy przeciwne budowie 

obwodnicy 
1510 62% 

Brak zdania 7 ~0% 

Brak wskazania 193 8% 

SUMA 2440 100% 

 

Akceptacja społeczna dot. budowy obwodnicy Łowicza na odcinku łączącym DK 70 z DK92: 

 
Liczba 

głosów 

Rozkład 

procentowy 

Głosy popierające budowę 

odcinka łączącego DK70 

z DK92 

1914 78% 

Głosy przeciwne budowie 

odcinka łączącego DK70 

z DK92 

89 4% 

Brak zdania 5 ~0% 

Brak wskazania 432 18% 

SUMA 2440 100% 

 

k) Zmiany rozwiązań projektowych 

W zakresie zmian przebiegu przychylono się do skrócenia przebiegów każdego z wariantów do 
włączenia do DK92 bez północnego obejścia tej drogi. Wszelkie zmiany rozwiązań projektowych na 
pozostałych fragmentach zostały przedstawione w załączniku nr 2.  
Projektant proponuje rozważenie zmiany przebiegu trasy, uwzględniając wniosek złożony przez 
Gminę Nieborów i Muzeum Narodowe w Warszawie – Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii. 
Można zaproponować taki przebieg, który pozwoli na odciążenie odcinka drogi krajowej nr 70 i 92 
jednocześnie przychylając się do wniosku dotyczącego ominięcia Pomnika Historii „Nieborów 
i Arkadia – zespół pałacowo-ogrodowy i ogród sentymentalno-romantyczny”. Takie rozwiązanie 
zadowoli zarówno mieszkańców Gminy Nieborów, jak i mieszkańców innych gmin, którzy wyrazili 
potrzebę budowy łącznika DK70 z DK92.  
 
 


