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Spotkanie informacyjne z mieszkańcami 

odbędzie się w auli 

I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu 

przy ulicy 11 listopada 5 

 

12.04.2022 (wtorek) 

od godz. 16:00 

 

PROPONOWANE 

ROZWIĄZANIA 
WARIANT 1:       

Najbardziej oddalony na zachód od miasta Milicz. Okrąża 
Kaszowo i Koruszkę od południa i zachodu. Na długim 
odcinku prowadzony doliną rzeki Barycz. Ta lokalizacja 
wpływa niekorzystnie na warunki gruntowo-wodne, 
a także powoduje liczne kolizje z siedliskami 
chronionymi.  
Długość: 12,50 km 
 

WARIANT 2:   
Przebiegiem jest zbliżony do wariantu 1, jednak jego 
fragmenty są prowadzone bliżej miasta Milicz. Przecina 
więcej terenów zalesionych niż wariant 1. Przechodzi 
przez tereny cenne przyrodniczo, a także zagrożone 
wylewami rzeki Barycz. 
Długość: 12,80 km 
 

WARIANT 3: 
Wariant prowadzony w większości korytarzem, który 
w MPZP przeznaczony jest dla obwodnicy. Na 
środkowym odcinku zbliża się do terenów rekreacyjnych  
gospodarstwa agroturystycznego „Ostoja”. Ze względu 
na położenie konieczna będzie budowa estakady nad 
istniejącym stawem oraz rzekami Młynówka i Barycz. 
Długość: 10,20 km 
 

WARIANT 4:  
Wariant przebiegający najbliżej miejscowości Milicz, 
częściowo pokrywa się on z trasą DW 439. Większa część 
trasy przechodzi przez tereny lasów państwowych, 
w  tym przez cenne obszary grądów 
środkowoeuropejskich objętych ochroną Natura 2000. 
Trasa nie przebiega przez teren ogródków działkowych, 
lecz estakadą przez tereny magazynów rybnych. 
Długość: 11,00 km 
 

WARIANT 5:       

Wariant najkrótszy. Powstał po spotkaniu 
informacyjnym z mieszkańcami jako kompilacja 
wariantu 4 i wariantu 3.  Na początkowym odcinku 
prowadzony po trasie W4, a od przecięcia z drogą 
gminną (ul. Grzybowa) po trasie W3. Wymaga budowy 
estakady przez rzekę Młynówkę, staw i rzekę Barycz.  
Długość: 10,10 km 
 

CEL 
Nadrzędnym celem inwestycji jest 

budowa jednojezdniowej dwupasowej 

drogi krajowej, która pozwoli na: 

• Poprawę przepustowości 

i prędkości ruchu tranzytowego,  

• Poprawę bezpieczeństwa w sieci 

dróg, 

• Poprawę warunków życia 

mieszkańców miasta Milicz, 

• Zwiększenie atrakcyjności 

gospodarczej w obszarze Miasta 

i terenów przyległych. 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 

http://obwodnicamilicza.pl/

