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Załącznik nr 1: 

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 12.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta”. Zadanie 1 – na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. 

Spotkanie odbyło się w „Centrum Podkowa” przy ulicy Kwiatowej 26 w Mostach. 

 

L.P. 
Treść pytania do Wykonawcy 

Projektu 
Odpowiedź na pytanie 

1. Ile czasu będę miał na 

opuszczenie posesji? 

Co jeśli na działce jest 

prowadzona działalność i 

zatrudnieni pracownicy? 

Czy dostanę za to dodatkowe 

odszkodowanie? 

Jak i gdzie mogę przenieść mój 

zakład pracy? 

Czy gmina pomoże osobom 

prowadzącym działalność 

gospodarczą, które nie mają 

pieniędzy i możliwości wzięcia 

kredytu na zakup ziemi i 

wybudowanie nowych 

budynków? 

Czy gmina ma tereny, które 

mogą pomóc mieszkańcom w 

przesiedleniu? 

Termin luty 2018r oznacza termin, w którym rzeczoznawcy majątkowi powołani przez Wojewodę 

Pomorskiego rozpoczną pracę nad wyceną  Państwa nieruchomości. Jeżeli jest to budynek 

mieszkalny wojewoda narzuca w razie potrzeby inwestorowi konieczność zapewnienia lokali 

zastępczych na okres 120 dni. Istniejący stan prawny pozwala nam tylko wypłatę odszkodowania 

za nieruchomość i jej zagospodarowanie. Inwestor w ramach odszkodowań nie może w żaden 

sposób rekompensować strat właścicieli zakładów pracy związanych z ich likwidacją. 

Gmina, terenów przeznaczonych na nową lokalizację i przeniesienie likwidowanych w ramach 

inwestycji działalności gospodarczych, nie posiada. Gmina zadeklarowała chęć poszukiwania 

takich terenów jednak potrzebny będzie dłuższy czas na ich przygotowanie i przeniesienie 

działalności gospodarczej. 

2. Wniosek do Inwestora o zmianę 

harmonogramu inwestycji w 

punktach dotyczących wypłaty 

odszkodowań na wrzesień 2017. 

Przepisy nie pozwalają wypłaty odszkodowań przed wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego 

decyzji ZRID. 
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3. Ul. Kwiatowa, Mosty – pytanie 

dotyczy Ronda Wschód, zjazdy 

do Lęborka, Łeby – proszę o 

omówienie ruchu na ulicy 

Kwiatowej. 

Wjazd do miasta od strony południowej odbywać się będzie poprzez nowobudowany odcinek drogi 

od strony wschodniej do ronda na ul. Witosa a następnie ul. Witosa na północ jak dotychczas nowo 

zaprojektowanym przejazdem pod S6 oraz istniejącym przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu ul. 

Witosa z linią kolejową Nr 202. Wjazd do miasta może odbywać się również poprzez węzeł 

Lębork Wschód poprzez rondo usytuowane po stronie północnej. Węzeł Lębork Wschód poprzez 

północne rondo jest połączony z istniejącym układem komunikacyjnym miasta z ul. Abrahama. 

Budowa Obwodnicy Wschodniej Lęborka należy do zadań Zarządu Dróg wojewódzkich w 

Gdańsku. 

4. Wniosek o zapłatę przed 

wyburzeniem, wykupieniem 

ziemi oraz prośba o wycenę 

przed rozpoczęciem robót 

budowlanych. 

Przepisy nie pozwalają na wypłaty odszkodowań przed wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego 

decyzji ZRID. Wyceny zostaną uruchomione bezpośrednio po wydaniu decyzji. Inwentaryzacja 

nieruchomości odbędzie się przed wejściem wykonawcy w teren. 

5. Mosty, Węzeł Lębork Wschód 

(z Gdańska) – proszę omówić 

zjazd z drogi ekspresowej do 

miejscowości Mosty, na ulicę 

Kwiatową. 

Czy takie rozwiązanie było 

przedstawione osobom, które 

kupiły działki na przestrzeni 

kilku lat? 

Realizacja podłączenia północnego ronda węzła Lębork Wschód odcinkiem drogi nad linią 

kolejowa do ul. Gdańskiej jest niemożliwa między innymi z uwagi na brak na tym obszarze decyzji 

środowiskowej. 

Rozwiązanie takie nie było przewidywane na etapie STEŚ.  

Na etapie STEŚ gdzie jeszcze nie była planowana Obwodnica Lęborka węzeł Lębork Wschód miał 

tylko podłączenie z drogą DK6.  

6+.6. Czy w miejscu, gdzie znajduje 

się tunel dla zwierząt, jest 

możliwość poszerzenia go o 

drogę dla samochodów 

osobowych? 

Trasa przedzieli Mosty na dwie 

Komunikacja z mostów na ul. Kwiatową będzie odbywała się jak dotychczas ul. Witosa i 

przejazdem kolejowym. Przejazd kolejowy na ul. Witosa zostanie zamknięty po wybudowaniu 

przez ZDW Wschodniej Obwodnicy Lęborka. Projektowana inwestycja nie zmienia istniejącego 

układu. Obecnie w Mostach z południowej części nie ma bezpośredniego przejazdu na ul. Długą i 

ten układ zostanie zachowany. W ramach realizacji S6 jest projektowany tunel pieszo rowerowy, 

który perspektywicznie jest skoordynowany z pracami PLK w ramach, których zostanie 
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części - jak będzie wyglądał 

dojazd do drugiej części 

Mostów? 

zaprojektowany i wybudowany pod torami kolejowymi tunel pieszo rowerowy z wyjściami na 

peron. Budowa tunelu o większych parametrach z możliwością przejazdu dla pojazdów osobowych 

jest niemożliwa z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków BRD oraz wysoki 

poziom wody gruntowej w podłożu. 

7. Ul. Kwiatowa – Mosty: 

Ruch turystyczny do Łeby 

sprawia kłopot mieszkańcom 

przez zakorkowane ulice. 

Dlaczego rozwiązanie 

proponowane w projekcie nie 

rozwiązuje tego problemu?  

Ruch turystyczny z drogi S6 na północ będzie wprowadzony do miasta na węzłach Lębork 

Południe i Lębork Wschód drogą Nr 214.  

Problem ruchu turystycznego w kierunku na północ zostanie rozwiązany po wybudowaniu 

Wschodniej Obwodnicy Lęborka. 

8.  Apeluje: zostawić przejazd PKP 

do Mostów dla mieszkańców, 

nie dla turystów. 

Temat zachowania przejazdu kolejowego w Mostach leży w gestii PLK. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami po wybudowaniu Obwodnicy Wschodniej Lęborka przez 

ZDW w Gdańsku przejazd powinien być zlikwidowany. 

9. Ogród nr 9, odcinek  

6+200: 

Gdzie umieszczony będzie 

zbiornik retencyjny? 

Lokalizacja zbiornika retencyjnego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została zmieniona i nie 

koliduje z ogródkami działkowymi. 

10. Proszę omówić wyburzenia na 

ulicy Długiej, Mosty. 

Jak będą wyceniane posiadłości? 

Czy po wycenie działek i 

domów będziemy mogli zabrać 

swoje rzeczy i jakie? 

W dniu wydania decyzji ZRID wykonawca majątkowy, posiadający odpowiednie uprawnienia, 

otrzymuje zlecenie i zaczyna swoją pracę. Jest on zobowiązany w  przeciągu 7 dni do pojawienia 

się na nieruchomości i spisania wszystkich elementów trwale związanych z nieruchomością.  

Nieruchomość jest wydawana, jako opróżniona z elementów ruchomych. Można zdemontować i 

zabrać wszystkie elementy, które na trwale nie są związane z nieruchomością. 

11. Czy inwestycja Lębork Wschód 

– Drogi Wojewódzkie będzie 

kontynuowana i kiedy? 

Z uwagi na brak decyzji środowiskowej oraz brak takich rozwiązań na etapie opracowania STEŚ 

przedmiotem inwestycji nie jest wykonanie połączenia drogowego pomiędzy północnym rondem 

węzła Lębork Wschód a ulicą Gdańską. Termin realizacji Obwodnicy przez ZDW na dzień 

dzisiejszy nie jest znany. 

12. Arkusz 11: 

Ile zostanie wyburzone w 

miejscu, gdzie znajduje się 

budynek firmy? 

Na prezentowanych na stronie internetowej i na spotkaniu rysunkach (plany sytuacyjne w skali 

1:1000) czerwona przerywana linia określa przybliżony zakres pasa drogowego, który na dzień 

dzisiejszy określa linię zajęcia terenu pod inwestycję. Dojazd do nieruchomości będzie odbywał się 

jak obecnie poprzez istniejącą drogę DK6.  
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Jaki wpływ ma inwestycja na 

uzyskane pozwolenie 

budowlane? Chodzi o 

rozbudowę istniejącego obiektu. 

 

Na stan obecny  budynki firmy Sportex nie są przewidziane do zajęcia. 

W celu określenia planowanego zajęcia działki, na której będzie prowadzona inwestycja konieczne 

jest przesłanie stosownego pytania (z planowanym rysunkiem inwestycji) do Inwestora. 

Dodatkowo przy każdym wystąpieniu prosimy koniecznie wskazać  numer i obręb działki.  

Inwestor, posiadając decyzję środowiskową nie ma prawa zablokować na jej obszarze 

prowadzonych jakichkolwiek działań inwestycyjnych. 

13. Działka 153 przy ul. Witosa: 

Co ze zbiornikiem retencyjnym? 

Czy można przesunąć na teren 

lasów? Czy teren działek będzie 

jeszcze bardziej wywłaszczony? 

Zbiornik retencyjny został przełożony na zachodnia stronę ulicy Witosa. Działka leśna 

zlokalizowana w rejonie peronów w Mostach z uwagi na brak dojazdu zostanie wykupiona przez 

Inwestora. 

14. Domy naprzeciwko firmy 

Sportex a poziom hałasu 

spowodowany przejazdem 

pociągów. Czy ekrany 

akustyczne zapewnią 

odpowiednią ciszę czy podniosą 

poziom hałasu? 

Czy będą wyznaczone miejsca 

na ekrany dźwiękochłonne? 

Czy będą robione pomiary 

hałasu przed i po inwestycji? 

 

Ekrany akustyczne są projektowane na podstawie opracowanej "Analizy i prognozy ruchu". Ich 

lokalizacja i wysokość jest określana na podstawie obliczeń, które odbywają się w oparciu o 

symulacje wykonane dla prognozowanych natężeń ruchu. Projektowane w ramach inwestycji 

ekrany dotyczą tylko projektowanego układu drogowego. Jeżeli zabudowa mieszkalna znajduje się 

po drugiej stronie torów linii nr 202 (nie jest usytuowana bezpośrednio przy drodze) to budowa 

ekranów wzdłuż linii kolejowej leży po stronie PLK. Z posiadanych informacji wynika że obecnie 

jest procedowana decyzja środowiskowa dla przebudowy linii kolejowej  i naszym zdaniem 

powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące ochrony zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowane wzdłuż modernizowanej linii kolejowej. 

Po upływie roku od oddania drogi do eksploatacji będą przeprowadzone pomiary ustalające 

skuteczność ekranów. 

15. Działka 116/6: 

Czy można otrzymać rysunek 

projektu, jaki przedstawiono na 

spotkaniu? 

Rysunek znajduje się na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce "Spotkania 

informacyjne" w folderze "Gmina Nowa Wieś Lęborska". Poprzednio wydana dla przedmiotowej 

działki opinia pozostaje bez zmian. 

 


