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Załącznik nr 2: 

 

Wykaz wniosków i pytań złożonych do dnia 12. 11.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po 

spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 05.11.2015 r. w Lęborku w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na 

odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 1 – na terenie m. Lębork”. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Odpowiedź na wniosek lub pytanie. 

1. Danuta i Kazimierz 

Bobryk  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.14 

Istniejący krótki odcinek drogi DK6 od strony zachodniej nie zostanie podłączony do 

projektowanego ronda na węźle "Lębork Południe". Przedmiotowy odcinek drogi jest przewidziany 

do rozbiórki. Ruch ze strony zachodniej, również z Betlejem, będzie prowadzony do centrum ul. 

Słupską. Podłączenie starej DK6 do ronda kolidowałoby z projektowanym po zachodniej stronie 

drogi 1325G ważnym ciągiem pieszo rowerowym przewidzianym w ramach "Koncepcja głównych 

tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych ścieżek rowerowych dla 

miasta Lęborka". Na skrzyżowaniu ul. Słupskiej i starej drogi DK6 w rejonie linii energetycznej 

powstałoby niebezpieczne skrzyżowanie pod małym kątem. Zaproponowane w ramach inwestycji 

rozwiązania porządkują ruch w tym rejonie i czynią układ komunikacyjny przejrzystym. Należy 

również podkreślić, że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo mniejszy w stosunku do obecnego. 

2. Burmistrz Miasta Lęborka  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.11 

Wniosek 1a: 

Droga DK6 od strony zachodniej nie będzie podłączona do ronda na węźle ""Lębork Południe". 

Wyjaśnienie przyczyn przyjętych rozwiązań w odpowiedzi na wniosek L.P.1. 

Wniosek 1b: 

Droga dojazdowa w kierunku Betlejem będzie wykonana w standardzie drogi gminnej jako droga 

klasy D o szerokości jezdni 3,5 i korony 6,5m. Umożliwia ona obsługę komunikacyjną przyległych 

do niej działek. Nie istnieje możliwość połączenia tej drogi z wiaduktem kolejowym przy Betlejem 

(brak miejsca na wykonanie takiego połączenia).  

Wniosek 1c: 

Ewentualne korekty w  opracowanej dotychczas Koncepcji Programowej (w zakresie przebiegu 

drogi dojazdowej w kierunku „Betlejem” oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego) możliwe będą do 

przeanalizowania po dostarczeniu (niezwłocznym) do Wykonawcy Projektu koncepcji planowanego 

przejścia nad torami wraz z rozwiązaniami sytuacyjnymi dojazdów do wiaduktu nad linią 
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kolejową.Wniosek 1d: 

Na północnym rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane podłączenie 

projektowanej ścieżki rowerowej do istniejącego łącznika, który połączony jest z ul. Słupską. 

Projektowana ścieżka będzie prowadzona wzdłuż ul. Jana Pawła II w ramach dostosowania drogi 

DK6 do warunków lokalnych. 

Wniosek 1e: 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zrealizowane w niezbędnym zakresie elementy 

kontroli i preselekcji pojazdów wraz z miejscami do ważenia pojazdów. Nie przewiduje się 

wykorzystania do obsługi drogi S6 istniejącego punktu do ważenia przy stacji benzynowej. 

Wniosek 1f: 

Warunki techniczne dotyczące projektowania dróg narzucają odpowiednie odległości pomiędzy 

projektowanymi skrzyżowaniami dróg. W przypadku podłączenia do projektowanego północnego 

ronda łącznika prowadzącego do ul. Słupskiej warunki te nie zostałyby spełnione. Na północnym 

rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane tylko podłączenie projektowanej ścieżki 

rowerowej do istniejącego łącznika, który połączony jest z ul. Słupską. Należy również podkreślić, 

że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo mniejszy w stosunku do obecnego. 

Wniosek 1g: 

Zgodnie z informacjami udzielonymi na spotkaniu w dniu 05.11.2015 r. po południowej stronie 

projektowanej drogi S6, od początku projektowanego odcinka do południowego ronda na węźle 

"Lębork Południe", została zaprojektowana droga dojazdowa klasy D, spełniająca parametry drogi 

gminnej o szerokości jezdni 3,5 i korony 6,5m. 

Wniosek 2a: 

Zaprojektowana przedmiotowa droga dojazdowa posiada klasę D i zgodnie z rozporządzeniem 

spełnia warunki stawiane drodze gminnej. 

Wniosek 2b: 

Projektowany ciąg pieszo rowerowy z północnego ronda zostanie wyprowadzony na ul. Abrahama. 

Zakres przebudowy zostanie oświetlony zgodnie z zasadami, które ustalają obowiązujące przepisy. 

Wniosek 2c: 

Dla powstającego nowego układu, z uwzględnieniem drogi wojewódzkiej Nr 214, została 

opracowana "Analiza i prognoza ruchu" . W oparciu o opracowaną prognozę sprawdzono 

przepustowość węzła oraz wykonano przy użyciu odpowiedniego oprogramowania symulację ruchu. 

Przeprowadzone na etapie opracowania dokumentacji powyższe czynności wykazały, że 
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zaprojektowany układ w roku 2040 będzie funkcjonowała poprawnie. Analizując powstały układ 

wariantowo na etapie opracowanej koncepcji zaprojektowano podłączenie węzła do układu 

lokalnego poprzez ronda oraz alternatywnie poprzez skrzyżowania z sygnalizacja świetlną. 

Wniosek 3: 

Ulica Witosa na przebudowywanym odcinku zastała zaprojektowana, jako droga klasy G o 

szerokości jezdni 7m (wymóg narzucony przez ZDW). Na całym projektowanym odcinku 

przebudowy do projektowanego ronda po stronie zachodniej wzdłuż ul. Witosa zaprojektowano 

ścieżkę rowerową oraz chodnik. Projektowany wyżej układ zostanie przeprowadzona przejazdem 

pod projektowaną S6. Odcinek drogi od ronda na ul. Witosa do włączenia do istniejącej drogi DK6 

zaprojektowano na parametrach drogi klasy G. Wzdłuż projektowanego odcinka od ronda do tunelu 

w Mostach zaprojektowano po prawej stronie bezpośrednio przy jezdni chodnik szerokości 2 m. 

Zakres oświetlenia projektowanego układu został przyjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

nie obejmuje odcinka projektowanej drogi. Projektowany tunel w Mostach na wysokości przystanku 

kolejowego pod drogą S6 będzie przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego. Zgodnie ze 

stworzoną "Koncepcją głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

lokalnych ścieżek rowerowych dla miasta Lęborka" ciąg pieszo rowerowy jest projektowany na 

dalszym odcinku przystosowywanej do warunków lokalnych drogi DK6 od tunelu w Mostach 

wzdłuż istniejącej drogi DK6 kierunku wschodnim. W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest 

przewidziana w rejonie tunelu w Mostach budowa zatok autobusowych.  

Korekta (zmniejszenie) zajęcia terenu na obszarze ogródków działkowych nie jest możliwa. 

Wniosek 4a: 

Projektowana estakada obejmie swoim zakresem ul. Krzywoustego i Kaszubską. Planuje się budowę 

standardowych obiektów inżynierskich, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Wniosek 4b: 

Z uwagi na planowaną konstrukcję obiektu (konstrukcja żelbetowa skrzynkowa) oraz jego znaczną 

wysokość nie przewiduje się jego iluminacji. 

Wniosek 4c: 

Projektowane ekrany będą posiadały wymagane przepisami parametry. Część ekranów przy JW  

(rejon ul. Krzywoustego) będzie zaprojektowana jako nieprzeźroczysta, natomiast pozostałe na 

estakadzie zostaną zaprojektowane jako przeźroczyste. 

Wniosek 4d: 

Teren bezpośrednio pod estakadą będzie stanowił własność Inwestora. Wstępnie planuje się, że teren 
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pod projektowaną estakadą będzie ogólnodostępny, nie jest przewidywane wygrodzenie terenu. 

Zagadnienie dotyczące możliwości zagospodarowania terenu pod projektowaną estakadą  należy 

uzgadniać w GDDKiA O/ Gdańsk na etapie opracowania projektu budowlanego.  

Wniosek 4e: 

Projektowana estakada (konstrukcja żelbetowa skrzynkowa) będzie posadowiona na podporach o 

rozstawie średnio około 60m. Lokalizacja podpór jest w dużej mierze zdeterminowana przebiegiem 

drogi, który na tym etapie jest już ostateczny. 

W celu umożliwienia uwzględnienia w dalszych pracach projektowych planów rozbudowy 

wymienionych w Państwa piśmie ulic należy dostarczyć (niezwłocznie) do Wykonawcy Projektu 

projekty/ koncepcje posiadanych opracowań. Po ich dostarczeniu, przy projektowaniu estakady, w 

miarę możliwości przyjęte zostaną takie rozwiązania, które zapewnią możliwość ich późniejszej 

realizacji. 

Wniosek 5: 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 

rowerzystów. 

Wniosek 6: 

Odpowiada Inwestor 

Planuje się maksymalne wykorzystanie mas ziemnych z wykopów w budowę korpusu 

projektowanych dróg. Wykonawcy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, mają obowiązek 

sporządzenia inwentaryzacji stanu dróg, z których korzystać będą w trakcie budowy. Po 

zakończeniu budowy drogi ekspresowej drogi te zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia 

budowy. 

3. Grzegorz Kleina 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.12 

Wzdłuż drogi 1325G na węźle "Lębork Południe" został zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy 

(strona zachodnia), który wiaduktem przekracza projektowaną drogę S6. Przejście dla zwierząt 

PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę przejścia dla zwierząt 

oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że przedmiotowe przejście 

będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i rowerzystów. 
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4. Ireneusz Krawiec i Tadeusz 

Krawczyk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.8 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 

rowerzystów. 

5. Włodzimierz Klata 

Wniosek z  dnia 

11.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.7 

Rysunek niwelety trasy S6 dla Zadania 1 w formacie pdf zostanie przesłany drogą mailową. 

6. Tomasz Bronk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.9 

Warunki techniczne dotyczące projektowania dróg narzucają odpowiednie odległości pomiędzy 

projektowanymi skrzyżowaniami dróg. W przypadku podłączenia do projektowanego północnego 

ronda łącznika prowadzącego do ul. Słupskiej warunki te nie zostałyby spełnione. Na północnym 

rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane dodatkowo, zgodnie z wnioskiem Urzędu 

Miasta Lębork, podłączenie projektowanej ścieżki rowerowej do istniejącego łącznika, który 

połączony jest z ul. Słupską. Należy również podkreślić, że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo 

mniejszy w stosunku do obecnego. 

7 Krzysztof Siwka 

Wniosek z dnia 

08.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.10 

Ewentualne korekty w opracowanej dotychczas Koncepcji Programowej (w zakresie przebiegu drogi 

dojazdowej w kierunku „Betlejem” oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego) możliwe będą do 

przeanalizowania po dostarczeniu (niezwłocznym) przez Urząd Miasta do Wykonawcy Projektu 

koncepcji planowanego przejścia nad torami wraz z rozwiązaniami sytuacyjnymi dojazdów do 

wiaduktu nad linią kolejową.W przypadku budowy przez Miasto Lębork wiaduktu nad linia 

kolejową, z uwagi na rozwiązania wysokościowo-sytuacyjne, jest mało prawdopodobne 

wykorzystanie części drogi dojazdowej w kierunku „Betlejem”. Droga dojazdowa w kierunku 

„Betlejem” będzie wykonana w standardzie drogi gminnej jako droga klasy D o szerokości jezdni 

3,5 i korony 6,5m. Umożliwia ona obsługę komunikacyjną przyległych do niej działek. Obecnie 

droga dojazdowa jest odsunięta od drogi ekspresowej o około 13m. Odległość ta została wymuszona 

przez zapisy Decyzji Środowiskowej, która na tym odcinku przy drodze S6 wymusza usytuowanie 

pasa zieleni. 
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8. Tomasz Zarzycki 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.4 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 

rowerzystów. 

9. Teresa Daleka 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.2 

Łącznice węzła "Lębork Południe" zaprojektowane po wschodniej stronie drogi powiatowej 1325G 

są rozwiązaniami optymalnymi. Po zachodniej stronie węzła do ronda południowego została 

podłączona, zgodnie z wnioskiem Miasta Lębork i Lasów Państwowych, droga dojazdowa, biegnąca 

z Leśnic. Zmiana lokalizacji łącznic na stronę zachodnią uniemożliwiłaby podłączenie 

przedmiotowej drogi do ronda. Dodatkowo, na północnym rondzie węzła, zgodnie z wnioskiem 

Miasta Lębork zostanie zaprojektowane podłączenie ważnej ścieżki rowerowej, przewidzianej w 

ramach "Koncepcja głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

lokalnych ścieżek rowerowych dla miasta Lęborka", do istniejącego łącznika, który jest połączony z 

ul. Słupską. W przypadku prowadzenia łącznic po stronie zachodniej nastąpiłaby kolizja łącznic z 

projektowanym łącznikiem. 

Nadmieniamy, że odległość najbliższego budynku osiedla do projektowanej krawędzi jezdni 

łącznicy wynosić będzie 70m. W ramach inwestycji zostaną zapewnione dla osiedla normatywne 

warunki dotyczące poziomu hałasu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w obecnej sytuacji część 

zabudowań osiedla znajduje się w odległości 55m od krawędzi istniejącej drogi DK6. Po 

wybudowaniu drogi S6, która w całości przejmie ruch tranzytowy natężenie ruchu w tym rejonie 

zostanie znacznie ograniczone. 

 

 


