Raport ze spotkań informacyjnych dla
gminy Łęczyce.
1. Przedmiot, przebieg, data i miejsce przeprowadzonych spotkań wraz
z odpowiedziami na zgłoszone na spotkaniu wnioski.
2. Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia
zamieszczonych na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i miast.
3. Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do
wglądu oraz fotografie tablic ogłoszeń.
4. Kserokopie list obecności osób przybyłych na spotkania informacyjne
(nie dołączono z uwagi na ochronę danych osobowych).
5. Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych.
6. Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, protestów,
opinii.
7. Podsumowanie.
8. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii.
9. Kopie wniosków, protestów, opinii (nie dołączono z uwagi na ochronę
danych osobowych).

Gdańsk, 23.11.2015
PROTOKÓŁ
ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy
drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica
Trójmiasta” na terenie Gminy Łęczyce.
Zadanie 1 i 2 – na terenie gminy Łęczyce.
W dniu 19 listopada 2015 roku o godzinie 18:00 w Bożympolu Wielkim, przy ulicy
Szkolnej 1, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, dotyczące „Koncepcji
Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka)
- Obwodnica Trójmiasta. Spotkanie trwało około 100 minut.
Organizatorem spotkania był Wykonawca Projektu - Transprojekt Gdański sp. Z.o.o. w
składzie:
1. Mirosław Zmuda – przedstawiciel Transprojektu Gdańskiego Sp. z.o.o
2. Piotr Białobrzewski – przedstawiciel Transprojektu Gdańskiego Sp. z.o.o
Przy udziale przedstawicieli Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowanych przez:
1.
2.
3.
4.
5.

Pawła Suwisza – Kierownik Projektu,
Stefana Kowalczyka – Naczelnik Wydziału Dokumentacji,
Annę Banach – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Agnieszkę Wyczk – Wydział Nieruchomości,
Baranowską Małgorzatę – Wydział Dokumentacji.

Osoba prowadząca i moderująca spotkanie:
1. Izabela Kielusiak – Go Emc2 sp. Z.o.o
Porządek i przebieg zebrania
1. Otwarcie spotkania informacyjnego dla mieszkańców przez Izabelę Kielusiak.
2. Przedstawienie porządku spotkania: przypomnienie, że ma ono charakter
informacyjny i służy udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej
inwestycji.
3. Pytania mieszkańców i odpowiedzi ze strony Wykonawcy Projektu i przedstawiciela
Inwestora.
4. Zamknięcie spotkania przez Izabelę Kielusiak.

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 19.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego „Koncepcji Programowej budowy drogi
ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta”. Zadanie 1 i 2 – na terenie gminy Łęczyce. Spotkanie
odbyło się w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1 w Bożympolu Wielkim.
L.P.
1.

2.

3.

Treść pytania do Wykonawcy
Projektu
Węzeł Łęczyca droga 1318G.
Czy jest możliwe przeniesienie
przejścia dla pieszych przy drodze
1318G pod drogą S6?
Czy oznaczone „zielone” drogi
będą przebudowane?
Czy w ramach drogi oznaczonej
kolorem
„niebieskim”
będą
twarde drogi?

Odpowiedź na pytanie
Na węźle Łęczyce, patrząc w kierunku północnym, na całym odcinku projektowanej drogi
poprzecznej na węźle z lewej strony została zaprojektowana ścieżka rowerowa o szer. 2,7m oraz
chodnik szer.1,5m. Obowiązujące przepisy narzucają w przypadku budowania wiaduktu nad koleją
likwidację w obrębie 3 km w każą stronę wszystkich istniejących przejazdów w poziomie szyn.
Odnośnie możliwości przeprowadzenia przejścia dla pieszych pod drogą S6 należy złożyć wniosek.
W celu podjęcia decyzji należy przeanalizować szczegółowo kilka zagadnień. Drogi oznaczone
kolorem niebieskim są drogami projektowanymi w ramach inwestycji. Będą one posiadały
nawierzchnię bitumiczną. Ich parametry zależą od roli, jaką pełnią w układzie komunikacyjnym.
Przekroje normalne dróg pokazano w części rysunkowej na stronie internetowej. Drogi pokazane
kolorem zielonym są to istniejące drogi gminne, które w ramach inwestycji nie będą
przebudowywane i pozostaną w stanie istniejącym.
Przestrzeń przy projektowanym przejściu dla dużych zwierząt PZD-2 o szerokości około 50m musi
być odpowiednio zagospodarowana między innymi poprzez wykonanie nasadzeń. Obszar lokalizacji
przejścia i nasadzeń zostanie przejęty w ramach inwestycji przez Inwestora. Wnioskowane przez
pytającego zawężenie pasa zieleni przy przejściu dla zwierząt po stronie wschodniej jest bardzo
problematyczne i musi zostać przeanalizowane. Dojazd do przedmiotowych działek po drugiej
stronie linii kolejowej zostanie jeszcze raz przeanalizowany i będzie on zapewniony układem dróg
projektowanych wzdłuż linii kolejowej oraz odcinkami dróg istniejących.
Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanego wniosku na piśmie.

Przejście nr 2 dla dużych zwierząt
działka 56/10.
Jaki obszar zajmie to przejście?
Jak będzie wyglądała droga
dojazdowa do działek po drugiej
stronie torów kolejowych? Na
tym odcinku istniejące przejazdy
kolejowe zostaną zlikwidowane.
Czy część wschodnia może zostać
wykorzystana
w
mniejszym
obszarze pod tą inwestycję?
Lokalizacja ul. Przemysłowa 4.
Dostęp do podzielonej części pola zostanie zapewniony pod projektowanym wiaduktem w ciągu S6
Moje pole zostanie podzielone na (WA-1A).
pół w jaki sposób zostanie Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanego wniosku na piśmie.
rozwiązane przejście dla zwierząt,
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możliwość upraw i prowadzenia
gospodarstwa.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Jak będzie wyglądała droga do
Paroszyna po przebudowie?
Proponowane
rozwiązanie
znacznie wydłuża drogę dojazdu
do tej miejscowości.
Czy moja posesja naprzeciwko
dworca kolejowego Bożepole
Wielkie jest zagrożona w związku
z inwestycją?

Ciągłość drogi została zapewniona odcinkiem projektowanej drogi między rondami a następnie
nowoprojektowanym odcinkiem w kierunku zachodnim, który przekracza wiaduktem WD-9 drogę
ekspresową i włącza się do istniejącej drogi powiatowej nr 1454G.
Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanych zastrzeżeń na piśmie.

Pytanie dotyczy działki przy
torach od przejazdu naprzeciwko
MOP. (po drugiej stronie drogi
S6)
Czy w trakcie budowy będzie
dojazd do posesji?

Z uwagi na trudność z ustaleniem lokalizacji działek pytanie zostanie udzielone indywidualnie po
spotkaniu. Dwie działki zlokalizowane pomiędzy ciekami przy torach na przeciwko MOP-u zostaną
w całości zajęte pod inwestycję.

Posesja zlokalizowana przy przejeździe kolejowym na przeciw dworca kolejowego jest
przeznaczona do wyburzenia.

Na etapie budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca robót jest zobowiązany do
zapewnienia ciągłego dostępu do przyległych do inwestycji działek. Drogi dojazdowe są integralną
częścią inwestycji i zostaną one wykonane w ramach jej realizacji. Wszystkie dojazdy do działek
zostaną zachowane. Wszystkie istniejące dojazdy do działek będą odtworzone. Dojazdy, które mogą
zostać wydłużone lub skrócone będą zapewnione.
Przed realizacją inwestycji zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu dróg istniejących przy
udziale Wykonawcy i władz samorządowych. Jeżeli Wykonawca w czasie budowy będzie korzystał
z tych dróg to po zakończeniu inwestycji, w przypadku ich zniszczenia, będzie zobowiązany do
odtworzenia ich stanu pierwotnego.

Odcinki dróg powiatowych przy
węzłach z kierunku Kaczkowa i
Rozłazina są w złym stanie
technicznym.
W
skutek
prowadzenia robót budowlanych
przy realizacji drogi S6 ich stan
na pewno ulegnie pogorszeniu –
czy w ramach inwestycji jest
przewidziany remont tych dróg?
Które domy będą wyburzone w Oprócz posesji państwa Dempc, w chwili obecnej, żadne inne zabudowania w rejonie przejazdu
okolicach domu państwa Dempc? kolejowego nie są przewidziane do wyburzenia.
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10.

11.

12.
13.

14.

Przyległe
do
inwestycji
nieruchomości stracą na wartości.
Czy będą odszkodowania dla
nieruchomości, które nie są
bezpośrednio do wyburzenia?
Czy w trakcie budowy będzie
dojazd
do
drogi
z
ul.
Chmielenieckiej?
ul. Chmieleniecka – gdzie będzie
się
kończyć
komunikacja
samochodowa?
Projekt połączenia drogi DK6 z
wiaduktem czy to ostateczna
wersja? (nieruchomości objęte
ochroną konserwatorską)?
Jaka będzie nawierzchnia nowej
drogi dojazdowej?
Węzeł Bożepole Wielkie – Czy
jest przewidziany dodatkowy
węzeł w okolicach MOP?

Odszkodowania wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wojewodę pomorskiego
pokrywają tylko koszty samych nieruchomości, które są przejmowane pod drogę. Za utratę wartości
nieruchomości żadne odszkodowania nie będą wypłacane.
Ul. Chmieleniecka będzie podłączona do drogi DK6 nowo wybudowanym łącznikiem o parametrach
drogi powiatowej na działce 69/44.

Ul. Chmieleniecka będzie zakończona przy projektowanym wiadukcie. Pod wiaduktem zostanie
zapewnione przejście tylko dla pieszych między innymi do przystanku kolejowego.
Na dzień dzisiejszy nie są planowane inne rozwiązania. Projekt zgodnie z harmonogramem ma być
zakończony do marca 2016r.

Projektowana droga łącząca ul. Chmieleniecką z DK6 będzie drogą bitumiczną.

Projektowanie węzłów na drodze ekspresowej musi być uporządkowane. Jeżeli w tym miejscu jest
zlokalizowany, MOP który ma podłączenia bezpośrednie do drogi ekspresowej nie może w tym
rejonie powstać węzeł. Przepisy jednoznacznie ustalają odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą
obiektami, czyli np. pomiędzy MOP-em i węzłem. Odległość taka dla drogi ekspresowej wynosi
5km.
Jak będzie zapewniony dojazd do Dojazd do Lęborka będzie odbywał się odcinkiem istniejącej DK6 zlokalizowanym po
Lęborka starą drogą DK6?
popołudniowej stronie drogi S6. Następnie nowoprojektowanym łącznikiem do ronda na ul. Witosa i
dalej krótkim odcinkiem ul Witosa na południe i nowo wybudowanym odcinkiem drogi na skraju
osiedla Lębork Wschód do węzła "Lębork Wschód" Na węźle na północnym rondzie jest wjazd do
miasta.
Drugi wjazd do miasta może odbywać się z ronda na ul. Witosa na północ obiektem pod drogą S6
oraz przez przejazd kolejowy na ul Kwiatową.
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15.

16.

17.

18

19.

20.

Bożepole Wielkie zjazd na ul.
Przemysłową.
Czy
ul.
Przemysłowa będzie miała dojazd
do węzła.
Jakie
są
ceny
za
metr
nieruchomości?
Zjazd na północ z węzła w
Łęczycach w drogę powiatową?
O jakiej nośności jest planowany
obiekt w ciągu drogi powiatowej
na przejściu przez rz. Łebę ?
Czy brane jest pod uwagę
przesunięcie w czasie lub
odstąpienie od inwestycji?
Zmienia się status drogi nr 6, jaki
będzie standard utrzymania nowej
drogi?
MOP kat. II w Bożympolu
Wielkim (przejazd kolejowy) czy
będzie wyposażony w stację
paliw? Czy będzie dojazd z drogi
DK6 do MOP?
Stare
plany
na
stronie
internetowej - dlaczego mamy
dostęp do nieaktualnych map?
Strzebielino / Dębowo 640/2 vis a
vis Leśniczówki czy planowane
są tam wyburzenia?

Ul. Przemysłowa będzie podłączona łącznikiem do drogi przeprowadzanej wiaduktem nad linią PKP
(odtworzonej na parametrach drogi wojewódzkiej dawnej drogi DK6).
Wartość nieruchomości na chwilę obecną nie są znane. Wycena nieruchomości będzie odbywać się
po wydaniu decyzji ZRID przez rzeczoznawców majątkowych powołanych przez wojewodę
pomorskiego. Wyceny będą wykonywane dla stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID.
Obiekt mostowy jak i droga będzie posiadała wszystkie parametry zgodne z obowiązującymi
przepisami dla danej klasy drogi. Jest to droga za pomocą, której jest do istniejącego układu
drogowego podłączony węzeł i jest niedopuszczalne jakiekolwiek zaniżanie parametrów i nośności
drogi czy też obiektu.
Na chwilę obecną prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym harmonogramem, droga będzie
oddana do użytku w lipcu 2020r.
Standard utrzymania drogi wojewódzkiej po przejęciu jej przez drogi wojewódzkie na pewno będzie
niższy niż dotychczas dla drogi krajowej DK6.
MOP II kat. będzie wyposażony w miejsca parkingowe, stację paliw, sanitariaty oraz miejsca do
odpoczynku.
Dostępu z istniejącej drogi DK6 do MOP-u nie będzie.
Inwestor dla MOP-ów kategorii II i III zabezpiecza tylko teren pod MOP. Całą infrastrukturę będzie
budował dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu.
W zakładce "Spotkania Informacyjne" w folderze "Gmina Łęczyce" znajdują się wszystkie aktualne
mapy i materiały prezentowane na spotkaniu.
W rejonie leśniczówki nie są planowane żadne roboty. Leży ona poza zakresem inwestycji.
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„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork
(wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”
TRASA KASZUBSKA
Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem)
Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem)
Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)
Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

SPOTKANIE INFORMACYJNE
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Transprojekt Gdański
zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6
na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.

Spotkanie odbędzie się w dniu 19.11.2015r. o godz. 18:00
na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim przy ul. Szkolnej 1.
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 26.11.2015r.
pocztą na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05,
bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – S6 Trasa Kaszubska”.
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane
i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną
uwzględnione.
Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej:

www.trasakaszubska.pl

Na terenie gminy Łęczyce przewiduje się:
 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 budowę dwóch węzłów drogowych „Łęczyce” oraz „Strzebielino”,
 przebudowę istniejących dróg poprzecznych,
 budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania
i obsługi drogi ekspresowej,
 budowę dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) kategorii II,
 budowę obiektów mostowych,
 budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt,
przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych,
 budowę systemu odwodnienia drogi, w tym rowów drogowych, urządzeń podczyszczających
i innych,
 budowę infrastruktury technicznej obsługującej obiekty zlokalizowane w ciągu drogi S6, w tym
oświetlenia, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i innych,
 przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją.

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie
do dnia 26.11.2015r. pocztą na adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk
lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05
bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje
społeczne – S6 Trasa Kaszubska”.
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia
zostaną przeanalizowane i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze
względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej:

www.trasakaszubska.pl

Projekt jest finansowany ze środków krajowych będących do dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad

„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z
Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”
TRASA KASZUBSKA
Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem)
Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem)
Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)
Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze
Szczecinem. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) –
Obwodnica Trójmiasta stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód,
równolegle do wybrzeża Bałtyku. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę
płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu
bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia
oraz poprawę jakości obsługi ruchu.

Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne:

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S6:

 stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego,

 klasa techniczna – S,

 odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6,

 prędkość projektowa – 100 km/h,

 ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego,

 kategoria ruchu – KR6,

 wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków,

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś,

 poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu,

 skrajnia pionowa obiektów nad drogą S6 – min. 5,00 m,

 zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne,

 liczba jezdni – 2,

 rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej.

 szerokość jezdni – 7,00 m (2 pasy po 3,50 m),
 szerokość pasa ruchu – 3,50 m,

Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta będzie
wynosiła około 61 km. Ze względu na zakres inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne
zadania:
1) od Leśnic (bez węzła) do Łęczyc (z węzłem) – zadanie nr 1,
2) od Łęczyc (bez węzła) do Luzina (z węzłem) – zadanie nr 2,
3) od Luzina (bez węzła) do Szemudu (z węzłem) – zadanie nr 3,
4) od Szemudu (bez węzła) do Gdyni Wielki Kack (z węzłem) – zadanie nr 4.
Droga ekspresowa jest drogą klasy S, do której dostęp będzie zapewniony poprzez budowę
dwupoziomowych węzłów drogowych.

 liczba pasów ruchu – 2x2,
 szerokość pasa awaryjnego postoju – 2,50 m,
 szerokość pobocza – min. 0,75 m,
 szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5,00 m,
 minimalna szerokość korony drogi ekspresowej – 25,50 m,
 pochylenie poprzeczne drogi ekspresowej na prostej – 2,5%.

Planowana inwestycja na terenie gminy Łęczyce

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
1.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Henryk Pruszczewicz
Wniosek z dnia
23.11.2015
Sprawa 4110/188.1.22

2.

3.

Edmund Dempc
Wniosek z dnia
24.11.2015
Sprawa 4110/188.1.23
Edmund Piankowski
Wniosek z dnia
26.11.2015

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

Sprawa 4110/188.1.24
4.

Robert Gruba
Wniosek z dnia
26.11.2015
Sprawa 4110/188.1.25

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
przedmiotowe działki są użytkowane, jako grunty orne, więc nie ma problemu z przepędzaniem
zwierząt.
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5.

Torfowisko Biały Bór
Wniosek z dnia
25.11.2015
Sprawa 4110/188.1.26

6.

Gmina Łęczyce
Wniosek z dnia
24.11.2015
Sprawa 4110/188.1.27

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.
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
materiały m.in. plany sytuacyjne, przekroje normalne) na 7 dni przed datą spotkania udostępnione
zostały
na
stronie
internetowej
www.trasakaszubska.pl
w
zakładce
„Spotkania
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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
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
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rowerowy posiada długość około 2,7km.
Robert Gruba
Wniosek z dnia
30.11.2015

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.

Sprawa 4110/188.1.31
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Podsumowanie Spotkań Informacyjnych dotyczących
„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku
Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta"
Zadania 1 : w.Leśnice (bez węzła) – w.Łęczyce (z węzłem)
Spotkania odbyły się :
1) Dnia 05.11.2016r w Urzędzie Miasta w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14
i dotyczyło terenu m.Lębork.
2) Dnia 12.11.2016r w „Centrum Podkowa” przy ulicy Kwiatowej 26 w Mostach
i dotyczyło terenu gminy Nowa Wieś Lęborska
3) Dnia 19.11.2016r w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1 w Bożympolu Wielkim
i dotyczyło terenu gminy Łęczyce.
Materiały omawiane na spotkaniach na tydzień przed każdym ze spotkań zostały
dostarczone w postaci drukowanej Władzom Samorządowym oraz umieszczone na
stronie internetowej http://trasakaszubska.pl/.
Wnioski i pytania zgłaszane przez Władze Samorządowe i mieszkańców na
Spotkaniach Informacyjnych oraz w wyznaczonym tygodniowym okresie po
spotkaniu dotyczyły :
1. Szczegółów technicznych przyjętych rozwiązań projektowych m.i. parametrów
projektowanych dróg.
2. Lokalizacji projektowanych elementów Inwestycji takich jak : dróg, obiektów
inżynierskie, przejść dla zwierząt, chodników i ścieżek rowerowych.
3. Dokładnej lokalizacji poszczególnych nieruchomości w stosunku do określonych
elementów projektowanej Inwestycji.
4. Dostępności przyległych do Inwestycji nieruchomości.
5. Lokalizacji ekranów przeciwhałasowych i nasadzeń zieleni.
6. Terminów oraz sposobu przejęcia i wykupu pod Inwestycję niezbędnych
nieruchomości.
7. Układu komunikacyjnego powstającego w ramach Inwestycji.
Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wniosków Inwestor w oparciu o dodatkowe
analizy projektowe odniósł się do każdego z nich. Stanowisko Inwestora z decyzjami
w sprawie przedmiotowych pytań i wniosków zostało zawarte w Załącznikach 1 i 6.
Treść odpowiedzi na zgłoszone wnioski po Spotkaniach zostały opublikowane i
znajdują się na stronie Internetowej http://trasakaszubska.pl/.

Streszczenie treści 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
1.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Henryk Pruszczewicz
Wniosek z dnia
23.11.2015

Streszczenie treści wniosków.
1. Zmiana granicy wykupu wschodniej części działki 56/10 w obrębie Godętowo. Przesuniecie
granicy wykupu w kierunku obiektu PZD 2.
2. Dojazd do łąk położonych po północnej stronie PZD 2.

Sprawa 4110/188.1.22
2.

3.

Edmund Dempc
Wniosek z dnia
24.11.2015
Sprawa 4110/188.1.23
Edmund Piankowski
Wniosek z dnia
26.11.2015

1. Ograniczenie zakresu wywłaszczenia działki 70/5 w Bożym polu Wielkim.
2. Zapewnienie zjazdu z nowego przebiegu drogi powiatowej na działki 70/12 i 70/17.

1. Korekta granicy pasa drogowego w związku z ograniczeniem przebudowy systemu nawadniania
na plantacji borówki amerykańskiej. Dotyczy działek 53/62 i 53/63 w Gminie Łęczyce.

Sprawa 4110/188.1.24
4.

Robert Gruba
Wniosek z dnia
26.11.2015

1. Połączenie komunikacyjne dla działki 98/1

Sprawa 4110/188.1.25
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5.

Torfowisko Biały Bór
Wniosek z dnia
25.11.2015

1. Zmiana zaplanowanego połączenia drogi DK6 z ul. Chmielniecką w Bożympolu Wielkim

Sprawa 4110/188.1.26
6.

Gmina Łęczyce
Wniosek z dnia
24.11.2015
Sprawa 4110/188.1.27
Robert Gruba
Wniosek z dnia
30.11.2015

1. Uwzględnienie kolejnego połączenia dla pieszych w miejscowości Godętowo (rejon przystanku
PKP).
2. Zmiana przebiegu drogi DK6 zgodnie z załączonym rysunkiem (rejon przystanku Bożepole
PKP)
3. Zmiana przebiegu drogi zgodnie z załączonym rysunkiem (węzeł Strzeblino, rejon przystanku
Strzeblino Morskie PKP)
1. Informacja dotycząca przyczyny wyburzenia garaży
2. Jak będzie rozwiązana kwestia dojazdu między podzielonymi.działkami.

Sprawa 4110/188.1.31

2|Strona

