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Załącznik nr 2: 

 

Wykaz wniosków złożonych do dnia 26.11.2015 r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po spotkaniu 

informacyjnym, które odbyło się w dniu 19.11.2015 r. w m. Bożepole Wielkie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej 

S6 na odcinku Lębork (wrz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1 i 2 – na terenie gminy Łęczyce. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku : 

Odpowiedź na wniosek 

1. Henryk Pruszczewicz 

Wniosek z dnia 

23.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.22 

Po przeanalizowaniu złożonego wniosku oraz rozwiązań przyjętych na etapie opracowania raportu 

oddziaływania na środowisko na potrzeby Decyzji Środowiskowej ustalono, że strefa najścia u 

nasady obiektu (od strony północnej) musi być odpowiednio duża, aby mogła zapewniać m. in. 

przywabianie oraz bufor od terenów mogących odstraszać korzystające z przejścia zwierzęta. Obszar 

„naprowadzający” zwierzynę zostanie zwiększony do granicy działki 56/13-cały obszar przy linii 

kolejowej do granicy sąsiedniej działki zostanie wykupiony pod inwestycję. Wszystkie trzy działki 

wskazane przez Pana przewidziane do zabudowy zostaną zajęte pod inwestycję. 

Dojazd do łąk położonych po północnej stronie PZD-2 zostanie zapewniony jak dotychczas. 

2. Edmund Dempc 

Wniosek z dnia 

24.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.23 

Zgodnie z Pana sugestią zajęcie działki 70/5 zostanie ograniczone do minimum. Granica pasa 

drogowego będzie poprowadzona, na chwilę obecną, po obrysie rozbieranej zabudowy. Wyburzenia 

zabudowań są przewidziane bez garażu, który znajduje się w głębi posesji.  

Zjazd na Pana działkę nr 70/17 zostanie zapewniony z łącznika drogi powiatowej. 

3. Edmund Piankowski 

Wniosek z dnia 

26.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.24  

 

Wskazany na rysunku zakres nasadzenia zieleni na działce 53/62 zostanie, zgodnie z Pana sugestią, 

ograniczony. 

4. Robert Gruba 

Wniosek z dnia 

26.11.2015 

 

Połączenie komunikacyjne dla sprzętu i maszyn rolniczych dwóch części podzielonej działki 98/1 

zostanie zapewnione poprzez istniejący i projektowany układ dróg z wykorzystaniem wiaduktu  

WD-7 nad drogą S6 w rejonie istniejącego obecnie przejazdu kolejowego lub pod wiaduktem  

WA-1A zaprojektowanym w ciągu drogi S6. Z przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie wynika, że 
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Sprawa 4110/188.1.25 przedmiotowe działki są użytkowane, jako grunty orne, więc nie ma problemu z przepędzaniem 

zwierząt. 

5. Torfowisko Biały Bór 

Wniosek z dnia 

25.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.26 

Podłączenie ul. Chmielenieckiej do przebudowywanego w ramach inwestycji ciągu istniejącej drogi 

DK6, jak prezentowano na spotkaniu informacyjnym, zostanie zapewnione zjazdem na działkę 

70/17 i łącznikiem wykonanym na działce drogowej 69/44. Przebieg łącznika na parametrach drogi 

powiatowej pokazano na rysunku syt_ark.4a.pdf czerwoną linią "kreska-kropka". Dostęp do 

wymienionych w piśmie działek będzie zapewniony jak dotychczas z ul. Chmielenieckiej. 

6. Gmina Łęczyce 

Wniosek z dnia 

24.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.27 

Wniosek Nr 1. 

W miejscu proponowanego tunelu w ciągu drogi 1318G na skrzyżowaniu z drogą S6 niweleta drogi 

ekspresowej biegnie po terenie. Budowa tunelu wiąże się z przeprowadzeniem przejścia pod drogą 

S6 w głębokim wykopie około 4,5 m poniżej poziomu istniejącej obecnie drogi nr 1318G. Z uwagi 

na stwierdzony wysoki poziom wody gruntowej w tym rejonie (około 2 m poniżej poziomu terenu) 

realizacja tego przejścia i późniejsza jego eksploatacja jest technicznie trudna i kosztowna. 

Budowa łącznika z istniejącej drogi gminnej do projektowanego ronda lub "skrótu" dla pieszych w 

rejonie wiaduktu na węźle (wg rys. 1) naszym zdaniem jest wątpliwa, ponieważ w żaden sposób nie 

skraca dostępu mieszkańców Godętowa do Łęczyc. Zwracamy uwagę, że na całym odcinku 

projektowanej drogi poprzecznej (nowy przebieg drogi powiatowej) na węźle, na długości ok. 2,5 

km, po zachodniej stronie jezdni został zaprojektowany przy jezdni chodnik dla pieszych oraz 

wydzielona ścieżka rowerowa. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w Godętowie po północnej 

stronie drogi S6 na odcinku Godętowa do masarni jest istniejący chodnik szer. 1,5 m. W ramach 

inwestycji, dostosowując drogę DK6 do warunków lokalnych, przedmiotowy chodnik szer.1,5 m w 

granicach pasa drogowego drogi DK6 na odcinku ok. 300 m zostanie przedłużony w kierunku 

wschodnim i podłączony do wydzielonego chodnika projektowanego wzdłuż drogi poprzecznej na 

węźle. 

Akceptujemy lokalizację głównego wjazdu z odcinka projektowanej drogi powiatowej nr 1455G do 

Łęczyc, która została pokazana na rysunku 1A (ul. Jana Pawła II). Pozostałe skrzyżowania zostaną 

podłączone, jeżeli ich podłączenia będą spełniać normatywne warunki odległości pomiędzy 

nowoprojektowanymi skrzyżowaniami. 

 

Wniosek Nr 2. 

Wszelkie materiały, dotyczące zakresu rozwiązań projektowych, które zaprezentowane zostały na 

spotkaniu informacyjnym w gminie Łęczyce (plakat, ulotka informacyjna oraz szczegółowe 
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materiały m.in. plany sytuacyjne, przekroje normalne) na 7 dni przed datą spotkania udostępnione 

zostały na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce „Spotkania 

informacyjne”>>”Gmina Łęczyce” (zgodnie z informacją z dnia 26.10.2015r. umieszczoną w 

zakładce „Aktualności”)  

Zaproponowany przez Państwa nowy zmieniony przebieg drogi DK6 zgodnie z rys.2 nie jest 

możliwy do realizacji z uwagi na fakt, że zaproponowane rozwiązania nie mieszczą się w granicach 

określonych Decyzją Środowiskową. 

Szlak rowerowy "Śladem Pstrąga Tęczowego" można przeprowadzić od południowej strony nad 

drogą S6 oraz nad linią kolejową wiaduktami WD-6 i WD-7 a następnie do ul. Chmielenieckiej 

projektowanym zjazdem i łącznikiem (nowy przebieg drogi powiatowej) zlokalizowanym na działce 

nr 69/44 który będzie posiadał podłączenie do istniejącej drogi powiatowej nr 1456G. Dodatkowo, 

zwracamy uwagę, że w ramach inwestycji na całym projektowanym odcinku przebudowywanej w 

tym rejonie drogi DK6 po jej południowej stronie jest projektowany przy krawędzi jezdni ciąg 

pieszo rowerowy o szerokości 3,0m. Opisany powyżej przebieg po wprowadzeniu drobnej korekty 

zapewni ciągłość planowanego szlaku rowerowego zgodnie z rys.4a. 

Naszym zdaniem dojazd do pól został zapewniony drogą DK6 wiaduktami WD-6 i WD7 i dalej na 

południe w kierunku Paraszyna. Dodatkowo drogę S6 z ulicy Przemysłowej można przekroczyć pod 

wiaduktem WA-1A. Zgodnie z załączonymi planami wzdłuż drogi S6 w niezbędnym zakresie 

zaprojektowano drogi dojazdowe (oznaczone kolorem niebieskim), które zapewniają dostęp do 

nieruchomości przyległych do inwestycji. 

 

Wniosek Nr 3  
Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych dla przejazdów kolejowych przy 

budowie nowego wiaduktu nad linią kolejową Inwestor jest zobowiązany do likwidacji wszystkich 

istniejących przejazdów w odległości 3km od budowanego wiaduktu. 

Budowa wiaduktu nad linią kolejową, zgodnie z rys. nr 3, z uwagi na przyjęty układ połączeń 

komunikacyjnych jest mało uzasadniona, a ponadto nie jest możliwa do realizacji w ramach 

inwestycji z uwagi na ograniczony w tym rejonie zakres Decyzji Środowiskowej.  

W rejonie węzła Strzebielino wzdłuż całego odcinka przebudowywanej drogi DK6, poprzez rondo 

na węźle i dalej na północ do ronda na skrzyżowaniu z istniejącą DK6 jest projektowany ciąg pieszo 

rowerowy o szerokości 3,0m. Naszym zdaniem przebieg istniejącego ciągu rowerowego powinien 

zostać skorygowany i podporządkowany w niezbędnym zakresie rozwiązaniom projektowym 

http://www.trasakaszubska.pl/
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przyjętym w ramach projektu drogi S6. Po modyfikacji przebiegu planowanego szlaku może on się 

stać jego częścią. Nadmieniamy, że projektowany na tym odcinku, w ramach inwestycji, ciąg pieszo 

rowerowy posiada długość około 2,7km.  

 

 Robert Gruba 

Wniosek z dnia 

30.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.31 

Projektowana droga DL-2_6-WA-1A przechodząca pod wiaduktem WA-1A będzie miała 

nawierzchnię o szerokości 5,5m. Odległość garaży od krawędzi jezdni wynosi ok. 3,2 m. Linia 

rozgraniczająca zostanie zmieniona i garaże zostaną zachowane. 

 


