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Załącznik nr 1: 

 

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 26.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego „Koncepcji Programowej 

budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta”. Zadnie 2 i 3 - na terenie gminy 

Luzino. Spotkanie odbyło się w świetlicy przy remizie OSP w Luzinie, przy ulicy Ofiar Stutthofu 39. 

 

L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedzi na pytania 

1. Jaka będzie nawierzchnia na drodze dojazdowej 

do ulicy Długiej? 

Nawierzchnia na drodze dojazdowej do ul. Długiej będzie bitumiczna. Jej 

szerokość wynosić będzie 5,5m. Wszystkie drogi dojazdowe projektowane w 

ramach inwestycji będą posiadały nawierzchnię bitumiczną. 

2. Dotyczy drogi omawianej w pytaniu powyżej. 

Czy to jest ostateczny przebieg drogi? Czy można 

jeszcze coś zmienić? Przesunąć np. zakręt? Czy 

można odsunąć drogę od zabudowań? 

Po przeprowadzonej dyskusji poproszono wnioskodawcę o złożenie wniosku na 

piśmie. 

3. Dotyczy nieruchomości zajmowanej pod węzeł 

"Luzino". Czy wysokość odszkodowania za 

wyburzony dom będzie w stanie pokryć budowę 

nowego domu? Obawa dotycząca krótkiego czasu 

między wywłaszczeniem a otrzymaniem 

odszkodowania. 

Czy rzeczoznawca będzie brał pod uwagę klasę 

ziemi na wywłaszczonej działce? 

Kiedy przyjdzie rzeczoznawca? 

Inwestor chce przyspieszyć wypłaty odszkodowań dla nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi i dlatego będzie proponowane 

podpisywanie ugody administracyjnej u wojewody. Ugody są zawierane po 

uzyskaniu decyzji ZRID. W innym przypadku, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, odszkodowanie ustala wojewoda w drodze postępowania 

administracyjnego, które kończy się wydaniem przez wojewodę decyzji 

administracyjnej. Niestety ta procedura trochę trwa, ponieważ wojewoda musi 

zachować wszystkie określone przepisami terminy. W tym przypadku termin 

wypłaty odszkodowania troszeczkę się wydłuża. W przypadku nieruchomości 

zabudowanych jest dłuższy czas na przekazanie wykonawcy takiej nieruchomości 

i jeżeli uda się podpisać ugodę po wydaniu decyzji ZRID to wypłata 

odszkodowania nastąpi w krótkim czasie. W tym przypadku wartość 

odszkodowania zostanie ustalona w operacie szacunkowym opracowanym przez 
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rzeczoznawcę majątkowego powołanego przez GDDKiA. Powyższa procedura 

trwa krócej, ponieważ Inwestor nie musi zachować terminów wynikających z 

kodeksu postępowania administracyjnego. W koniecznych sytuacjach Inwestor 

zgodnie z decyzją ZRID jest zobowiązany do zapewnienia lokalu zamiennego na 

okres ustalony Decyzją ZRID. Minimalny okres zapewnienia lokalu zamiennego 

zgodnie z Ustawą wynosi 120 dni. Wyceny będą sporządzone zgodnie z wartością 

rynkową nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy ustalając wartość 

nieruchomość przyjmuje zasadę korzyści. Polega ona na tym, że jeżeli wartość 

rynkowa zgodnie z jej przeznaczeniem jest niższa niż wartość podobnych 

nieruchomości przejmowanych pod drogę na terenie danej gminy to zostanie 

przyjęta większa wartość. Rzeczoznawca majątkowy rozpoczyna pracę po 

wydaniu decyzji ZRID. W przypadku ugody wypłata odszkodowania może 

nastąpić w ciągu 3m-cy od wydania decyzji ZRID. Jeśli Państwo nie zaakceptują 

oferty to sprawa jest przekazywana do wojewody, który w trybie postępowania 

administracyjnego ustala odszkodowanie. W tym przypadku wypłata 

odszkodowania trwa około 1 roku. 

4. Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania? 

Prośba o doprecyzowanie szczegółów. 

Ustalanie wartości nieruchomości niezabudowanych budynkami jest zależne od 

uzyskania przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Urząd wojewódzki 

wszczyna postępowanie odszkodowawcze dla tych nieruchomości po uzyskaniu 

przez decyzję ZRID ostateczności, dlatego że ostateczna decyzja ZRID 

zatwierdza projekty podziału. 

5. Ile budynków zostanie wyburzonych na terenie 

gminy?  

Czy wiedzą już Państwo, gdzie będą budowane 

ekrany akustyczne? 

Decyzja środowiskowa zablokowała szereg 

działek przylegających bezpośrednio do 

inwestycji, blokując inwestycje właścicieli. Co z 

tym można zrobić? 

Do wyburzenia są budynki przy węźle Luzino oraz w Sychowie przy wiadukcie 

WD-16 (Na planach szczegółowych w skali 1:1000). Cały obszar objęty 

inwestycją, znajdujący się w granicach czerwonej linii zostanie przejęty pod 

inwestycję a budynki, które w nim się znajdują zostaną wyburzone. Na tym planie 

budynki do wyburzenia zostały wyraźnie zaznaczone poprzez przekreślenie. 

Ekrany akustyczne zostały zaprojektowane w miejscach gdzie nastąpi 

przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu i w tym obszarze znajdują się 

obiekty, które zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą być chronione. Na 

planach w skali 1:1000 ekrany wzdłuż drogi zgodnie z legendą zaznaczono 

różową linią. Jeden z projektowanych ekranów znajduje się na łącznicy węzła 

Luzino. 
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Dopóki, gdy nie jest wydana decyzja ZRID Inwestor nie może blokować 

jakichkolwiek inwestycji. Inwestor na obecnym etapie wydaje jedynie opinie i 

określa czy działka znajduje się w liniach rozgraniczających i może w części bądź 

też cała zostać zajęta pod inwestycję. Inwestor na tym etapie nie posiada prawa 

własności do tych działek.  

6. Czy ta inwestycja jest inwestycją rządową? 

Czy wojewoda jest uprawniony do wydawania 

opinii środowiskowych? 

Czy znana już jest ostateczna decyzja 

środowiskowa? 

Dlaczego gmina nie otrzymuje żadnych 

zapewnień pisemnych w sprawie planów 

zabudowy? 

Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją rządową. 

Decyzja środowiskowa nie jest ostateczna. Inwestor z racji, że nie posiada prawa 

władania terenem, na którym będzie realizowana inwestycja nie może blokować 

żadnych inwestycji. Jego opinie informują jedynie o przyjętych rozwiązaniach i 

wstępnym przebiegu pasa drogowego. Ostateczne linie rozgraniczające dla drogi 

zostaną ustalone na etapie opracowania Projektu Budowlanego. 

7. Jak i czy GDDKIA zamierza remontować drogi 

zniszczone podczas prac nad nową drogą? 
Przed rozpoczęciem robót przyszły wykonawca we współudziale z władzami 

samorządowymi wykona inwentaryzację stanu dróg istniejących. I jeżeli po 

zakończeniu budowy stan tych dróg będzie gorszy niż przed rozpoczęciem 

inwestycji to będzie zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego. 

8.  Czy w wąskim pasie ziemi, który zostanie na 

działce po wykupie, będzie można wybudować 

dom? Czy GDDKIA wykupuje resztki ziemi, 

które już nie nadają się do eksploatacji? 

Możliwość budowy domu zależy od przeznaczenia planistycznego przedmiotowej 

działki. Przed uzyskaniem decyzji ZRID Inwestor nie jest właścicielem terenów, 

na których jest zlokalizowana inwestycja. Do momentu wydania decyzji ZRID 

Inwestor opiniuje warunki zabudowy natomiast wydanie warunków jest zależne 

od gminy i do niej w tej sprawie należy się zgłosić. 

Jeżeli okaże się, że pozostała cześć działki po podziale nie nadaje się do 

użytkowania to właściciel odpowiednio argumentując może wystąpić do 

Inwestora o wykup tej części działki, jako resztówki. Wykup resztówki może 

nastąpić po uprawomocnieniu sie decyzji ZRID. 

9. Jaka będzie szerokość drogi S6 łącznie z 

poboczem? 

Co jeśli S6 przecina działkę na dwie części i na 

jedną z nich nie ma dojazdu (działka 107/2)? 

Został omówiony przekrój normalny drogi ekspresowej ze szczegółami, na 

rysunku norm_4.1_ark.1.pdf, który znajduje się na stronie internetowej. W 

sprawie braku dojazdu do części podzielonej działki 107/2 należy zgłosić wniosek 

do Inwestora w trybie określonym na ulotce i na stronie internetowej. 

10. Czy szczegółowe rysunki są w Internecie? 

Jeśli dojazdu do działki nie zaznaczono na mapie 

Szczegółowe rysunki prezentowane na spotkaniu znajdują się na stronie 

internetowej w zakładce "Spotkania informacyjne" w folderze "Gmina Luzino". 
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zielonym kolorem to czy oznacza to, że nie 

będzie dojazdu? 
Zjazdy do przyległych działek będą zapewnione z projektowanych dróg 

dojazdowych. Na etapie koncepcji zjazdów z dróg dojazdowych na rysunkach nie 

pokazano natomiast na etapie Projektu Budowlanego zostaną one zaprojektowane 

i pokazane szczegółowo. 

11. Jak będzie wyglądał dojazd do działki na której 

stoi wybudowany warsztat wulkanizacji? Chodzi 

o miejsce przy rondzie od strony Luzina. 

W jaki sposób zostanie podłączona do drogi 

powiatowej wydzielona droga od strony Luzina? 

Lokalizacja tej drogi została uzgodniona na etapie 

tworzenia planu zagospodarowania z GDDKiA.  

Odnośnie dojazdu do warsztatu wulkanizacji oraz podłączenia wydzielonej drogi 

do projektowanego odcinka drogi powiatowej należy złożyć wniosek do 

Inwestora. 

12. W jakiej odległości od domu czy działki stanie 

ekran akustyczny? Czy odległość będzie 

bezpieczna? Chodzi o ulicę Długą. 

Ekran akustyczny w rejonie ul. Długiej jest projektowany na koronie drogi. Jego 

odległość od wskazanych zabudowań wynosić będzie około 30m.  

13. Czy (wskazane na mapie) przejście dla zwierząt 

jest dobrze pomyślane? 
Miejsce lokalizacji przejścia dla zwierząt średnich zostało narzucone przez 

Decyzję Środowiskową. Przejście dla zwierząt będzie odpowiednio urządzone 

między innymi poprzez wykonane nasadzenia zieleni. Na etapie opracowania 

STEŚ była wykonana w terenie inwentaryzacja przyrodnicza. Na etapie koncepcji 

zaprojektowano przejścia zgodnie z postanowieniami Decyzji. Na kolejnym 

etapie czyli przy opracowywaniu projektu Projektu Budowlanego zostanie ona w 

ramach ponownej oceny  przeprowadzona ponownie. Lokalizacja przejść dla 

zwierząt była uzgadniana z nadleśnictwami i z kołami łowieckimi. Przejścia 

zostały zaprojektowane w ciągach zidentyfikowanych szlaków migracyjnych 

zwierząt. Wielkość budowanych przejść zależy od rodzaju zwierzyny, która nimi 

migruje. 

14. Jak wzrośnie natężenie ruchu na drodze 

powiatowej po wybudowaniu węzła? 

Funkcjonujący obecnie przejazd kolejowy bardzo 

utrudnia ruch na drodze powiatowej. 

Czy S6 będzie płatna droga? 

Prośba pana Wójta o poprawne i przemyślane 

oznakowanie kierunków na węźle "Strzebielino" i 

Istniejąca obecnie droga krajowa DK6 straci swój status i stanie się drogą 

wojewódzką. Natężenie ruchu na niej będzie mniejsze. Tym samym istniejące 

skrzyżowanie z drogą DK6 zostanie odciążone. Cały ruch tranzytowy z obecnej 

drogi krajowej DK6 zostanie przejęty przez drogę ekspresową S6. Sprawa 

istniejącego przejazdu kolejowego leży w kompetencjach PKP PLK S.A., która 

obecnie opracowuje projekt koncepcyjny modernizacji linii kolejowej nr 202. 

Zagadnienie płynności ruchu na drodze powiatowej zdeterminowane jest przez 
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"Luzino". 

 

istniejący przejazd kolejowy.  

 

Na chwilę obecną zakłada się ze droga S6 nie będzie płatna. 

15. Czy tereny zielone w Milwinie między 

parkingiem a S6 można będzie użytkować czy 

będzie wykupiony? 

Jak będzie wyglądał dojazd do działek? 

Kiedy zostanie wyznaczony dokładny obszar 

nieruchomości, który zostanie zabrany? 

Wskazany teren zielony zostanie przejęty pod inwestycję. Dojazd do wskazanych 

działek będzie zapewniony wiaduktem w ciągu drogi powiatowej nad drogą S6. 

Dokładna powierzchnia zajmowanych nieruchomości będzie znana po wykonaniu 

podziałów przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID. Dokonane podziały 

zostaną zatwierdzone decyzją ZRID, zgodnie z przyjętym harmonogramem, w 

lutym 2018. 

16. Na granicy Zadania 1 i 2 jak i którędy rolnicy 

mają dojeżdżać do pół? 

Kto zrekompensuje im dłuższy dojazd? 

Zaprojektowany układ dróg zapewnia dostęp do działek przyległych do 

inwestycji. W ramach opracowania są projektowane odcinki dróg w nawiązaniu 

do dróg istniejących. Powstały układ zapewnia obsługę przyległego terenu. 

Dojazdy do niektórych nieruchomości mogą zostać wydłużone. Nie są 

przewidywane żadne rekompensaty z uwagi na wydłużenie dojazdów do 

nieruchomości. Zgodnie z prawem budowlanym w ramach inwestycji musimy 

zapewnić dostęp z drogi publicznej do wszystkich dzielonych działek. Taki dostęp 

został zapewniony. 

17. Na terenie działki mają powstać dwa MOP-y, 

którędy będzie dojazd do dzielonych działek? 

Gdzie przebiega droga obok MOP-u? 

Czy na MOP-ach będą stacje paliw i restauracje? 

Dojazd do wskazanych działek będzie zapewniony z dróg dojazdowych 

zaprojektowanych w ramach inwestycji. 

Jeżeli po podziale nieruchomości właściciel nie będzie mógł wykorzystać działki 

z planowanym przeznaczeniem może wystąpić do Inwestora z wnioskiem o jej 

wykup, jako resztówki. Składając wniosek należy uargumentować niemożność 

wykorzystania nieruchomości na poprzednio planowane cele. Kwestia nabycia 

resztówki jest rozstrzygana po uprawomocnieniu Decyzji ZRID.  

MOP typu I będzie budowany w pełnym zakresie. W ramach jego realizacji 

powstaną miejsca parkingowe dla pojazdów ciężarowych, osobowych, miejsca do 

wypoczynku i toalety oraz miejsce dla pojazdów przewożących materiały 

niebezpieczne. MOP-y kategorii II i III będą realizowane przez dzierżawców, 

których wyłonienie na budowę i użytkowanie nastąpi w ramach odrębnych 

przetargów. 

18 Dlaczego jest taki krótki okres czasu od 

wykonania projektu do realizacji robót – od 

Budowa ma priorytet, ponieważ przy jej realizacji będziemy korzystać ze 

środków UE, które to jesteśmy zobowiązani wydać w określonym czasie. Przy 
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momentu oszacowania wartości ziemi do 

rozpoczęcia robót? 
wypłacie odszkodowania jesteśmy obarczeni przepisami, które nakładają na nas 

obowiązek wypłaty odszkodowania po wydaniu przez wojewodę decyzji ZRID. 

Tytuł prawny do nieruchomości GDDKiA uzyskuje z dniem ostateczności decyzji 

ZRID. 

19. Kiedy udzieli się ludziom odpowiedzi na pytanie 

czy mogą budować na swoich działkach? 

Narzucone terminy i potrzeba uzyskania wypłat 

odszkodowania w krótkim czasie ograniczają 

możliwość własnej weryfikacji wyceny 

nieruchomości. 

We wrześniu 2017 zostanie określony ostateczny kształt pasa drogowego. 

Przy obecnie realizowanych inwestycjach czas na przekazanie wykonawcy 

nieruchomości zabudowanej wynosi 6 m-cy. W przypadkach koniecznych 

Inwestor jest zobowiązany do zapewnienia lokalu zamiennego na okres minimum 

4 m-cy. Wyceny nieruchomości będą przeprowadzone zgodnie z wartością 

rynkowa nieruchomości. Rzeczoznawca sporządza wycenę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. 

20. Czy jest jakiś przepis, który zabrania 

rzeczoznawcy wykonania ekspertyzy wcześniej? 

Czy nie można by szybciej dokonać wyceny 

działki, nawet, jeśli miałoby się okazać, że 

działka zostanie w rękach właściciela? 

Przepisy mówią o wycenie nieruchomości zgodnie ze stanem z dnia wydania 

decyzji ZRID. 

21. Gdzie szukać odpowiedzi na złożony wniosek? Odpowiedzi zostaną udzielone na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl. 

Jeżeli z różnych względów odpowiedź nie zostałaby udzielona prosimy o 

telefoniczną interwencję w Oddziale GDDKiA w Gdańsku. 

22. Dlaczego jest wyznaczony krótki termin na 

wnioski do 3 grudnia? 

Kiedy i ile będą wynosiły odszkodowania? 

Czy ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku? 

O odszkodowaniach zostały przekazane informacje w odpowiedziach na 

poprzednie pytania. Wartość odszkodowań będzie wyznaczona w oparciu o ceny 

rynkowe. Termin wykonania koncepcji programowej przypada na marzec 2016r. 

Po przeprowadzeniu spotkań informacyjnych w listopadzie i w grudniu 2015 r. 

zostaną wprowadzone w dokumentacji zmiany z nich wynikające i będzie ona 

podstawą do przeprowadzenia drugiego etapu przetargu na realizacje inwestycji w 

systemie projektuj i buduj.  

Na chwilę obecną jest zapewnione finansowanie na potrzeby wykonania 

koncepcji programowej. Jeżeli nie zostaną zapewnione pieniądze na etap 

realizacji to inwestycja nie dojdzie do skutku. Na chwilę obecną działamy zgodnie 

z założonym harmonogramem ażeby w lipcu w 2020 r. oddać drogę S6 do 

użytkowania. 

23. Co jeśli dojazd do działki nie będzie Prosimy w ciągu tygodnia złożyć wniosek z numerem działki i obrębem. Droga 
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uwzględniony? 

Czy można na własną rękę pertraktować dojazd? 

Jak wygląda sprzedaż „resztówek”? 

 

dojazdowa w razie konieczności zostanie wydłużona. Jeżeli w naszej opinii 

dojazd będzie zapewniony, a Pan nie będzie zgadzał się z naszym stanowiskiem 

może Pan podjąć bezpośrednie rozmowy z Oddziałem GDDKiA w Gdańsku. 

Wartość resztówki jest ustalana w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę 

majątkowego w oparciu o ceny rynkowe zgodnie z dotychczasowym 

przeznaczeniem nieruchomości. 

 


