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 POWIAT KŁODZKI 

1. Preferowany korytarz K1 

2. Przebieg korytarzy od strony północnej (nad Bardem) jest niekorzystny z  uwagi na 

znajdującą się tam zabudowę mieszkalną oraz występowanie obszaru Natura 2000. 

3. Budowa estakady w ciągu korytarza K3 jest korzystna dla miasta, ponieważ obiekt ten 

mógłby pełnić funkcję obwodnicy Kłodzka. Lokalnym władzom zależy na tym, by 

inwestycja została zrealizowana, dlatego też nie wskazują tego rozwiązania jako 

preferowane z uwagi na jego kosztowność.  

4. Korytarz K5 znacznie wydłuży czas dojazdu do Wrocławia. W przypadku budowy tego 

korytarza, większość podróżujących będzie nadal podróżować starą trasą DK8. 

 

 POWIAT ZĄBKOWICKI 

1. Władze samorządowe nie akceptują przebiegu korytarza K1 na terenie powiatu. Każdy 

inny korytarz, poza K5, jest akceptowalny. Korytarz K5 został wykluczony przez władze 

lokalne z uwagi na znaczne wydłużenie czasu podróży z Ząbkowic Śląskich do Wrocławia.   

2. Gmina Złoty Stok: preferowany korytarz K2 oraz K3. Na terenie gminy akceptowalny jest 

również korytarz K5 (ale tylko na odcinku przebiegającym przez teren gminy). Korytarz K3 

może przyczynić się do zmniejszenia natężenia ruchu samochodów jadących w drogą 

krajową nr 46.  

3. Gmina Bardo: preferowane korytarze K1 oraz K2. Negatywnie zaopiniowane zachodnie 

obejście Barda. 

4. Zarząd powiatu ząbkowickiego: preferowane rozwiązania kompilacyjne dla całego 

przebiegu. Korytarz K2 jest preferowany w zakresie powiatu ząbkowickiego, ponieważ 

wykorzystuje MPZP oraz nie wpłynie negatywnie na rozwój inwestycyjny tego obszaru. 

Realizacja wariantu K1 mogłaby okazać się najszybsza w czasie, jednakże mogłaby 

spowodować znaczne utrudnienia w ruchu podczas budowy drogi. 

 

 POWIAT DZIERŻONIOWSKI 

1. Wszystkie samorządy są zgodne, że najkorzystniejszy dla powiatu jest korytarz K4. Dla 

władz samorządowych kluczowy jest fragment drogi w okolicy miejscowości Łagiewniki 

(od strony zachodniej) z uwagi na dużą gęstość zaludnienia tego obszaru.  

2. Węzeł w Magnicach -  zwrócenie uwagi na tworzenie się zatorów na obwodnicy. 

3. Korytarz K5 znacznie wydłuży czas dojazdu do Wrocławia.  
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 POWIAT WROCŁAWSKI 

1. Dlaczego nie można zaprojektować od razu drogi o klasie wyższej (S) zamiast klasy GP? 

Zamawiający poinformował, że na ten moment w rozporządzeniu nie ma informacji o 

możliwości budowy drogi klasy S na tym obszarze.  

2. Finansowanie oświetlenia – prośba o sprawdzenie, kto będzie finansował oświetlenie ulic 

w terenie zabudowy i poza terenem zabudowy. Zamawiający poinformował, że w 

przypadku rozwiązań, gdzie płatnikiem będzie gmina szczegóły finansowania zostaną 

uzgodnione z gminą. 

3. Korytarz K5 został zaopiniowany negatywnie z uwagi na brak jego wpływu na zmniejszenie 

natężenia ruchu na istniejącej DK8. Wykonawca poinformował, że w oparciu o analizy 

ruchowe można stwierdzić, że poprzez realizację korytarza K5 znacznie spadnie natężenie 

ruchu na DK35, natomiast natężenie ruchu na istniejącej DK8 nie zmieni się. 

4. Fragment korytarza K3 przebiega przez tereny, gdzie powstają nowe budynki mieszkalne. 

Z uwagi na tworzenie się nowego osiedla, wariant ten na terenie powiatu nie może zostać 

zaakceptowany. 

5. Informacja, że na terenie powiatu dzierżoniowskiego korytarz K4 koliduje z około 

jedenastoma budynkami mieszkalnymi.  

6. Podczas spotkania Wykonawca zaprezentował na planach sytuacyjnych  korekt korytarzy 

zaproponowane przez gminy m.in. przesunięcie korytarza zielonego na północ w celu 

ominięcia cmentarza i zabudowy mieszkaniowej.  

7. Czy przejście korytarza pomiędzy dwoma miejscowościami (np. Biskupice i Pustków 

Wilczkowski) spowoduje odcięcie miejscowości od siebie. Wykonawca poinformował, że 

w przypadku przecinania dróg powiatowych utworzone zostaną wiadukty, umożliwiające 

przedostanie się z jednej miejscowości do drugiej górą.   

8. Chrzanów- droga gminna między Racławicami i Chrzanowem – zwrócenie uwagi na to, że 

ta droga kiedyś była powiatową, łączy wiele miejscowości więc przejazd jest konieczny.  
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 POWIAT ŚWIDNICKI 

1. Wniosek starosty, aby pomiędzy Marcinowicami, a Szczepanowem projektowana DK8 

przebiegała po trasie istniejącej DK35. Informacja ze strony wójta Marcinowic, że dla 

gminy takie rozwiązanie jest nie do zaakceptowania. 

2. Zdaniem uczestników spotkania, korytarz K5 na odcinku między Ząbkowicami, a Kłodzkiem 

jest może wiązać się z bardzo wysokimi kosztami. Preferowane rozwiązania kompilacyjne 

na tym odcinku. 

3. Czy rewitalizacja linii kolejowej nr 285 będzie miała istotne znaczenie dla korytarza K5? 

Wykonawca poinformował, że projektowana trasa omija tory poprzez wykorzystanie 

estakady, więc wspomniana rewitalizacja nie będzie miała wpływu na przedmiotową 

inwestycję.  

4. Wójt gminy Marcinowice zaznaczył, że koncepcja przebiegu trasy DK8 przez powiat 

świdnicki jest bardzo dobra, a wręcz koniczna. We wsi Marcinowice tworzą się często korki 

oraz dochodzi do licznych wypadków. Zaproponowany przebieg jest idealnym 

rozwiązaniem dla gminy.  

5. Starosta powiatu świdnickiego preferuje wybór korytarza K5, ponieważ spowoduje on 

rozładowanie natężenia ruchu. Obecnie natężenie ruchu na DK35 jest większe niż na DK8.  

6. Prośba ze strony władz miasta Świdnica o uwzględnianie władz miasta w dalszych 

dyskusjach i ustaleniach w zakresie przedmiotowej inwestycji.  

7. Sugestia, że w dalszych ustaleniach należy również wziąć pod uwagę miasto Wałbrzych, 

ponieważ władze tego miasta będą również zainteresowane wyborem korytarza K5. 

Zarówno w  Wałbrzychu, jak i w Świdnicy znajdują się znaczące strefy ekonomiczne, do 

których powinno zostać zapewnione dobre połączenie komunikacyjne.  

 


