
FORMULARZ KONSULTACYJNY PROJEKTU PROGRAMU BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA  2014-2023 

DANE ZGŁASZAJĄCEGO:                 OSOBA FIZYCZNA     INSTYTUCJA 
 

UWAGI/WNIOSKI: 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konsultacji publicznych  projektu Programu Budowy Dróg Krajowych 

na lata 2014-2023, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)   

UWAGI/WNIOSKI: 

 

OSOBA FIZYCZNA(O) 

INSTYTUCJA (I) 
IMIĘ I NAZWISKO LUB  NAZWA 

INSTYTUCJI 

ADRES KORESPONDENCYJNY ADRES E-MAIL TELEFON/FAKS 

     

LP. 

CZĘŚĆ PROJEKTU, 
KTÓREJ DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 
(ROZDZIAŁ, 

PODROZDZIAŁ, PUNKT, 
NR STRONY) 

ZAPIS W PROJEKCIE, 
KTÓREGO DOTYCZY 

UWAGA/WNIOSEK 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU LUB 

PROPONOWANY ZAPIS 
UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU LUB PROPONOWANEGO ZAPISU 

Rozdział 2, punkt 

2.2.,  strona 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sieć dróg krajowych  Ujęcie drogi ekspresowej S8 

na odc. Wrocław-Kłodzko-

Boboszów gr. państwa 

Obecnie ziemię kłodzką, ząbkowicką, dzierżoniowską i kilka 
gmin powiatu wrocławskiego  z Wrocławiem łączy droga 
krajowa Nr 8, stanowiąca ciąg drogi ruchu międzynarodowego 
E-67, która na wielu odcinkach nie odpowiada warunkom 
technicznym wymaganym dla ruchu międzynarodowego. 
Wielkość ruchu na drodze kształtuje się znacznie powyżej 
średniej krajowej. Geometria DK Nr 8 na wielu odcinkach nie 
spełnia warunków widoczności  poziomej i pionowej, 
ograniczona jest przepustowość drogi, a brak płynności , brak 
możliwości wyprzedzania stwarza poważne zagrożenie 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym i pieszym. Nie jest także 
dostosowana do przenoszenia obciążeń o nacisku 115 kN/oś. 
Droga krajowa Nr 8 na odcinku Wrocław – Kłodzko znajduje się 
w czołówce odcinków krytycznych na drogach krajowych w 
Polsce. 
Droga ekspresowa S8 powinna stać się elementem 
transportowej sieci , ponieważ stanowi znaczącą determinantę 
rozwoju społeczno – gospodarczego Dolnego Śląska. 
Przedłużenie drogi ekspresowej S5 z Wrocławia na południe 
Polski  winny przekuć się w realizacje rządowe. Od tego zależy 
rozwój  południowej części województwa dolnośląskiego. 

2. 

Rozdział 2, punkt 

2.4.,  strona 14 

 

 

 

 

Prognozy w zakresie 

rozwoju sieci  dróg 

Ujęcie drogi ekspresowej S8 

na odc. Wrocław-Kłodzko-

Boboszów gr. państwa 

j.w. 

3. 

Rozdział 3 wraz z 
rozdziałem 7, 
załącznik nr 1. Lista 
zadań 
inwestycyjnych – 
lista podstawowa, 
str. 46 

Program Budowy 
Dróg Krajowych na 
lata 2014-2023 
 
 
 

Ujęcie drogi ekspresowej S8 
na odc. Wrocław-Kłodzko-
Boboszów gr. państwa 

j.w. 
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