
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 kwietnia 2012 r. 26 kwietnia 2012 r. 15 czerwca 2012 r. 22 sierpnia 2012 r. 29 kwietnia 2013 r. 7 lutego 2014 r. 

  

wniosek Inwestora  

o wydanie decyzji  

o rodowiskowych 
uwarunkowaniach dla 

inwestycji polegającej 
na „Budowie drogi 

wojewódzkiej od węzła 
A4 Bielany 

Wrocławskie 
(ul. Karkonoska)  

do drogi wojewódzkiej 

nr 395 (rondo erniki 
Wrocławskie)  

i do granicy Wrocławia 
(ul. Buforowa)” 

ponaglenie 

Inwestora do 

uzupełnienia 
dokumentacji 

Inwestor 

wskazał wariant 
nr 4, omijający 

istniejące 
osiedle 

mieszkaniowe 

w Wysokiej, 

jako wariant 

realizacyjny 

ponaglenie 

Inwestora do 

uzupełnienia 
dokumentacji 

ponaglenie 

Inwestora do 

uzupełnienia 
dokumentacji 

Inwestor wskazał,  
e wariantem 

preferowanym jest wariant 

„podstawowy” (odmiennie, 

ni  wariant 4, dla którego 
zostało wszczęte 

postępowanie w sprawie 

wydania decyzji 

o rodowiskowych 
uwarunkowaniach). 

Dodatkowo Inwestor 

zawnioskował  
o zawieszenie 

postępowania  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 lutego 2014 r. 18 kwietnia 2014 r. 5 maja 2015 r. 27 maja 2015 r. 27 lipca 2015 r. 20 sierpnia 2015 r. 

 

  

wezwanie o wyja nienie 
rozbie no ci stanowisk 

Inwestora  

i pełnomocnika 
odno nie wariantu 
preferowanego do 

realizacji. Inwestor 

wskazał, e wariantem 
preferowanym jest 

wariant podstawowy, 

za  pełnomocnik 
wariant 4 

wniosek 

Inwestora 

o podjęcie 
postępowania 

postanowienie 

o zawieszeniu 

postępowania 
na wniosek 

Inwestora 

wezwanie do 

uzupełnienia 
dokumentacji 

Inwestor 

przedłu ał 
termin 

uzupełnienia 
dokumentacji 

Inwestor 

przedłu ał 
termin 

uzupełnienia 
dokumentacji 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 września 2015 r. 10 grudnia 2015 r. 30 września 2016 r. od 16 listopada 2016 r. do 25 października 2017 r. 31 października 2017 r. 

 

 

  

uzupełnienie wniosku  
o brakujące dokumenty  

i jednoznaczne 

wskazanie wariantu 

inwestycyjnego - wariant 

podstawowy (P1), 

biegnący przez osiedle 
mieszkaniowe  

w Wysokiej 

postanowienie 

Regionalnego Dyrektora 

Ochrony rodowiska we 

Wrocławiu o obowiązku 
przeprowadzenia oceny 

oddziaływania 
przedmiotowego 

przedsięwzięcia na 
rodowisko i zakresie 

raportu o oddziaływaniu 
na rodowisko  
(po uzyskaniu 

wymaganych opinii) 

przedło enie 
raportu 

o oddziaływaniu 
przedmiotowego 

przedsięwzięcia 
na rodowisko 

uzupełnianie/ 

korekty raportu 

o oddziaływaniu 
przedmiotowego 

przedsięwzięcia 
na rodowisko 

uzupełnianie/ 

korekty raportu 

o oddziaływaniu 
przedmiotowego 

przedsięwzięcia 
na rodowisko 

obwieszczenie o 

udziale 

społeczeństwa 
dla wariantu P1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 listopada 2017 r. 11 grudnia 2017 r. 22 grudnia 2017 r. 13 kwietnia 2018 r. 26 kwietnia 2018 r. 17 maja 2018 r. 

 

  

wniosek Inwestora 

o przedłu enie terminu 
na uzupełnienie  

do 15 kwietnia 2018 r. 

w związku 
z konieczno cią 
przeprowadzenia 

dodatkowych ocen 

odno nie wyboru 
optymalnego przebiegu 

planowanej drogi 

wojewódzkiej 

koniec udziału 
społeczeństwa 
dla wariantu P1 

przekazanie uwag 

społeczeństwa 
Inwestorowi oraz 

wezwanie do 

uzupełnienia 
raportu 

o oddziaływaniu 
przedmiotowego 

przedsięwzięcia 
na rodowisko 

przedło enie przez 

Inwestora kolejnej 

wersji raportu oo   
oraz wniosek 

o zmianę zakresu 
wniosku. Wskazanie 

nowego wariantu „W” 
(przebiegającego 

pomiędzy 
miejscowo cią 

Wysoka a autostradą 
A4) jako wariantu 

inwestycyjnego 

obwieszczenie o 

udziale 

społeczeństwa 
dla wariantu W 

koniec udziału 
społeczeństwa 
dla wariantu W 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 maja 2018 r. 15 czerwca 2018 r. 27 czerwca 2018 r. 2 sierpnia 2018 r. 10 sierpnia 2018 r. 16 sierpnia 2018 r. 

 

 

Wezwanie 

Inwestora 

o zło enie 

wyja nień 

ponowna zmiana 

przez Inwestora 

zakresu wniosku 

i powrót do 

wariantu „P1” 

Wezwanie 

Inwestora do 

zło enia 
wyja nień oraz 
dostosowanie 

dokumentacji do 

nowego wariantu 

przedło enie 
nowego raportu 

oo  zawierającego 
zmiany w zakresie 

inwestycji w 

wybranym do 

realizacji 

wariancie „P1” 

uzupełnienie  
do raportu oo  
przedło onego  

2 sierpnia 2018 r. 

wezwanie 

Inwestora do 

wyja nienia 
rozbie no ci w 
dokumentacji 


