Raport ze spotkań informacyjnych dla
gminy Luzino.
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, 30.11.2015
PROTOKÓŁ
ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy
drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica
Trójmiasta”
Zadanie 2 i 3 – na terenie gminy Luzino.
W dniu 26 listopada 2015 roku o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP,
przy ulicy Ofiar Stutthofu 39 w Luzinie, 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 130
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.

Pawła Suwisza – Kierownik Projektu,
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 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.

Imię i nazwisko

Treść pytania do Wykonawcy Projektu

1.

Agnieszka Kaszuba
(00:21:16)

Jaka będzie nawierzchnia na drodze dojazdowej Nawierzchnia na drodze dojazdowej do ul. Długiej
do ulicy Długiej?
będzie bitumiczna. Jej szerokość wynosić będzie
5,5m. Wszystkie drogi dojazdowe projektowane w
ramach inwestycji będą posiadały nawierzchnię
bitumiczną.

2.

Waldemar Stenka
(00:24:11)

Dotyczy drogi omawianej w pytaniu powyżej. Po
przeprowadzonej
dyskusji
poproszono
Czy to jest ostateczny przebieg drogi? Czy można wnioskodawcę o złożenie wniosku na piśmie.
jeszcze coś zmienić? Przesunąć np. zakręt? Czy
można odsunąć drogę od zabudowań?

3.

Mariola Piepiórka
(00:29:52)

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?

Odpowiedzi na pytania

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
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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 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.
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4.

Daniel Leyk
(00:40:21)

5.

Jarosław Wejer
(00:43:05)

6.

Anna Grzenkowicz
(00:49:35)

Jak wygląda procedura wypłaty odszkodowania? Ustalanie wartości nieruchomości niezabudowanych
Prośba o doprecyzowanie szczegółów.
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.
Ile budynków zostanie wyburzonych na terenie Do wyburzenia są budynki przy węźle Luzino oraz
gminy?
w Sychowie przy wiadukcie WD-16 (Na planach
Czy wiedzą już Państwo, gdzie będą budowane szczegółowych w skali 1:1000). Cały obszar objęty
ekrany akustyczne?
inwestycją, znajdujący się w granicach czerwonej
Decyzja środowiskowa zablokowała szereg linii zostanie przejęty pod inwestycję a budynki,
działek
przylegających
bezpośrednio
do które w nim się znajdują zostaną wyburzone. Na tym
inwestycji, blokując inwestycje właścicieli. Co z planie budynki do wyburzenia zostały wyraźnie
tym można zrobić?
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.
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.
Czy ta inwestycja jest inwestycją rządową?
Przedmiotowa inwestycja jest inwestycją rządową.
Czy wojewoda jest uprawniony do wydawania Decyzja środowiskowa nie jest ostateczna. Inwestor
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7.

Bartłomiej Formela
(00:54:58)

8.

Mariola Piepiórka
(00:56:21)

9.

Antoni Bąk
(01:00:25)

opinii środowiskowych?
z racji, że nie posiada prawa władania terenem, na
Czy znana już jest ostateczna decyzja którym będzie realizowana inwestycja nie może
środowiskowa?
blokować żadnych inwestycji. Jego opinie informują
Dlaczego gmina nie otrzymuje żadnych jedynie o przyjętych rozwiązaniach i wstępnym
zapewnień pisemnych w sprawie planów przebiegu pasa drogowego. Ostateczne linie
zabudowy?
rozgraniczające dla drogi zostaną ustalone na etapie
opracowania Projektu Budowlanego.
Jak i czy GDDKIA zamierza remontować drogi Przed rozpoczęciem robót przyszły wykonawca we
zniszczone podczas prac nad nową drogą?
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.
Czy w wąskim pasie ziemi, który zostanie na Możliwość budowy domu zależy od przeznaczenia
działce po wykupie, będzie można wybudować planistycznego przedmiotowej działki. Przed
dom? Czy GDDKIA wykupuje resztki ziemi, uzyskaniem decyzji ZRID Inwestor nie jest
które już nie nadają się do eksploatacji?
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.
Jaka będzie szerokość drogi S6 łącznie z Został omówiony przekrój normalny drogi
poboczem?
ekspresowej
ze
szczegółami,
na
rysunku
Co jeśli S6 przecina działkę na dwie części i na norm_4.1_ark.1.pdf, który znajduje się na stronie
jedną z nich nie ma dojazdu (działka 107/2)?
internetowej. W sprawie braku dojazdu do części
podzielonej działki 107/2 należy zgłosić wniosek do
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10.

Sylwia Biankowska
(01:08:01)

Czy szczegółowe rysunki są w Internecie?
Jeśli dojazdu do działki nie zaznaczono na mapie
zielonym kolorem to czy oznacza to, że nie
będzie dojazdu?

11.

Jarosław Wejer
(01:09:28)

12.

Bogdan Grota
(01:12:50)

13.

Janusz Piklon
(01:16:21)

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.
W jakiej odległości od domu czy działki stanie
ekran akustyczny? Czy odległość będzie
bezpieczna? Chodzi o ulicę Długą.
Czy (wskazane na mapie) przejście dla zwierząt
jest dobrze pomyślane?

Inwestora w trybie określonym na ulotce i na stronie
internetowej.
Szczegółowe rysunki prezentowane na spotkaniu
znajdują się na stronie internetowej w zakładce
"Spotkania informacyjne" w folderze "Gmina
Luzino". 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.
Odnośnie dojazdu do warsztatu wulkanizacji oraz
podłączenia wydzielonej drogi do projektowanego
odcinka drogi powiatowej należy złożyć wniosek do
Inwestora.

Ekran akustyczny w rejonie ul. Długiej jest
projektowany na koronie drogi. Jego odległość od
wskazanych zabudowań wynosić będzie około 30m.
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.
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14.

15.

Dariusz Łuniewski
(01:22:11)

Ryszard Kopyszke
(01:30:07)

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.
Jak wzrośnie natężenie ruchu na drodze
Istniejąca obecnie droga krajowa DK6 straci swój
powiatowej po wybudowaniu węzła?
status i stanie się drogą wojewódzką. Natężenie
Funkcjonujący obecnie przejazd kolejowy bardzo ruchu na niej będzie mniejsze. Tym samym
utrudnia ruch na drodze powiatowej.
istniejące skrzyżowanie z drogą DK6 zostanie
Czy S6 będzie płatna droga?
odciążone. Cały ruch tranzytowy z obecnej drogi
Prośba pana Wójta o poprawne i przemyślane krajowej DK6 zostanie przejęty przez drogę
oznakowanie kierunków na węźle "Strzebielino" i ekspresową S6. Sprawa istniejącego przejazdu
"Luzino".
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 istniejący przejazd
kolejowy.
Na chwilę obecną zakłada się ze droga S6 nie będzie
płatna.
Czy tereny zielone w Milwinie między Wskazany teren zielony zostanie przejęty pod
parkingiem a S6 można będzie użytkować czy inwestycję. Dojazd do wskazanych działek będzie
będzie wykupiony?
zapewniony wiaduktem w ciągu drogi powiatowej
Jak będzie wyglądał dojazd do działek?
nad drogą S6.
Kiedy zostanie wyznaczony dokładny obszar Dokładna
powierzchnia
zajmowanych
nieruchomości, który zostanie zabrany?
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.
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16.

Janusz Piklon
(01:31:50)

17.

Edmund Hebel
(01:35:17)

Na granicy Zadania 1 i 2 jak i którędy rolnicy Zaprojektowany układ dróg zapewnia dostęp do
mają dojeżdżać do pół?
działek przyległych do inwestycji. W ramach
Kto zrekompensuje im dłuższy dojazd?
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.
Na terenie działki mają powstać dwa MOP-y, Dojazd do wskazanych działek będzie zapewniony z
którędy będzie dojazd do dzielonych działek?
dróg dojazdowych zaprojektowanych w ramach
Gdzie przebiega droga obok MOP-u?
inwestycji.
Czy na MOP-ach będą stacje paliw i restauracje? 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.
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18

Ryszard Wybryda
(01:44:37)

19.

Jarosław Wejer
(01:49:43)

20.

Dariusz Łuniewski
(01:54:24)

21.

Bartosz Hebel
(01:59:08)

22.

Urszula Rudna
(02:00:22)

Dlaczego jest taki krótki okres czasu od Budowa ma priorytet, ponieważ przy jej realizacji
wykonania projektu do realizacji robót – od będziemy korzystać ze środków UE, które to
momentu oszacowania wartości ziemi do jesteśmy zobowiązani wydać w określonym czasie.
rozpoczęcia robót?
Przy 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.
Kiedy udzieli się ludziom odpowiedzi na pytanie We wrześniu 2017 zostanie określony ostateczny
czy mogą budować na swoich działkach?
kształt pasa drogowego.
Narzucone terminy i potrzeba uzyskania wypłat Przy obecnie realizowanych inwestycjach czas na
odszkodowania w krótkim czasie ograniczają przekazanie
wykonawcy
nieruchomości
możliwość
własnej
weryfikacji
wyceny zabudowanej wynosi 6 m-cy. W przypadkach
nieruchomości.
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.
Czy jest jakiś przepis, który zabrania Przepisy mówią o wycenie nieruchomości zgodnie
rzeczoznawcy wykonania ekspertyzy wcześniej? ze stanem z dnia wydania decyzji ZRID.
Czy nie można by szybciej dokonać wyceny
działki, nawet, jeśli miałoby się okazać, że
działka zostanie w rękach właściciela?
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.
Dlaczego jest wyznaczony krótki termin na O odszkodowaniach zostały przekazane informacje
wnioski do 3 grudnia?
w odpowiedziach na poprzednie pytania. Wartość
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Kiedy i ile będą wynosiły odszkodowania?
Czy ta inwestycja w ogóle dojdzie do skutku?

Edmund Hebel
(02:02:20)

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.
Co jeśli dojazd do działki nie będzie Prosimy w ciągu tygodnia złożyć wniosek z
uwzględniony?
numerem działki i obrębem. Droga dojazdowa w
Czy można na własną rękę pertraktować dojazd? razie konieczności zostanie wydłużona. Jeżeli w
Jak wygląda sprzedaż „resztówek”?
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.
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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
NA TERENIE GMINY LUZINO
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 26.11.2015r. o godz. 18:00
w świetlicy wiejskiej przy remizie OSP w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39.
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 03.12.2015r.
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 Luzino przewiduje się:
 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 budowę węzła drogowego „Luzino”,

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

 przebudowę istniejących dróg poprzecznych,
 budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu,
 budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania

„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z
Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”

i obsługi drogi ekspresowej,
 budowę dwóch MOP-ów (miejsc obsługi podróżnych) kategorii I,

TRASA KASZUBSKA

 budowę OUS (Obwodu Utrzymania Drogi Ekspresowej),

Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem)

 budowę obiektów mostowych,

Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem)

 budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt,

Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)

przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych,

Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)

 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 03.12.2015r. 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

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 Luzino

Wykaz wniosków złożonych do dnia 03.12.2015 r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po spotkaniu
informacyjnym, które odbyło się w dniu 26.11.2015 r. w Luzinie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku
Lębork (wrz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 2 i 3 – na terenie gminy Luzino.

L.P
1.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Anna Grubba-Czerwionke
Wniosek z dnia
26.11.2015
Sprawa 4110/188.1.34

2.

Mariola Piepiórka
Wniosek z dnia
29.11.2015
Sprawa 4110/188.1.35

Odpowiedź na wniosek
Projektowany odcinek drogi dojazdowej został wytrasowany w sposób ograniczający do minimum
obszar ingerencji w Pani nieruchomość (tzn. projektowana droga przebiega bezpośrednio przy
granicy Pani działki i działki leśnej będącej własnością Lasów Państwowych). Takie poprowadzenie
projektowanej drogi dojazdowej zapewnia działkom, które w wyniku budowy drogi ekspresowej
zostają „odcięte” od drogi publicznej, wymagany dojazd. Projektowany układ umożliwia poprawną
obsługę Pani działki o numerze 173/2 oraz działki Lasów Państwowych. Do odpowiedzi załączono
rysunek Rys. Nr 1.
Informujemy, że w związku z inwestycją realizowaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID), na podstawie obecnie obowiązujących
przepisów, wypłacane jest odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa
prawa własności nieruchomości. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
wysokość odszkodowania za przejęte nieruchomości ustala się według stanu nieruchomości z dnia
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dlatego też brak jest możliwości
ustalenia wysokości odszkodowania i jego wypłaty przed wydaniem decyzji ZRID. Dopiero decyzja
ZRID staje się podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania.
Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę. W toku
prowadzonego postępowania administracyjnego poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej
odszkodowanie urząd Wojewody Pomorskiego powołuje biegłego w zakresie wyceny
nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego). Biegły sporządza wycenę przejmowanej
na własność Skarbu Państwa nieruchomości, która to stanowi podstawę do ustalenia wysokości
należnego byłemu właścicielowi odszkodowania.
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Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 4 ww. ustawy w przypadku, gdy decyzja
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, której nadany został rygor natychmiastowej
wykonalności, dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym albo budynkiem,
w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, właściwy zarządca drogi jest obowiązany,
w terminie faktycznego objęcia nieruchomości w posiadanie, do wskazania lokalu zamiennego
na czas ustalony w treści decyzji ZRID.
Zgodne z obowiązującymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania
obowiązują poniższe zasady:
 przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą
jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest
mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej
nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli
nie jest możliwe dokonanie wyceny wartości rynkowej to biegły ustala wartość
odtworzeniową, odzwierciedlającą wysokość kosztów niezbędnych na odtworzenie danego
składnika majątkowego, pomniejszonych o stopień jego zużycia oraz uwzględniających
koszty niezbędnej dokumentacji i nadzoru,
 wysokość odszkodowania ustala się według stanu nieruchomości w dniu wydania decyzji
ZRID przez Wojewodę oraz według jej wartości z dnia, w którym następuje ustalenie
wysokości odszkodowania,
 w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości
objętej decyzją ZRID odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni
lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od: dnia
doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID, której nadany został rygor
natychmiastowej wykonalności lub dnia doręczenia postanowienia o nadaniu decyzji ZRID
rygoru natychmiastowej wykonalności albo dnia w którym decyzja ZRID stała się ostateczna,
to wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości,
 w przypadku gdy decyzja ZRID dotyczy nieruchomości zabudowanej budynkiem
mieszkalnym albo budynkiem, w którym został wyodrębniony lokal mieszkalny, wysokość
odszkodowania przysługującego dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi
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wieczystemu zamieszkałemu w tym budynku albo lokalu, powiększa się o kwotę 10 000 zł
w odniesieniu do tej nieruchomości,
jeżeli na wycenianej nieruchomości ustanowione są ograniczone prawa rzeczowe
(m.in. użytkowanie, służebność) to wysokość odszkodowania przysługującego
dotychczasowemu właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o kwotę
równą wartości tych praw, wypłacaną osobom którym te prawa przysługiwały,
jeżeli na nieruchomości lub na prawie wieczystego użytkowania tej nieruchomości jest
ustanowiona hipoteka, to hipoteka ta wygasa w części dotyczącej nieruchomości
przejmowanej pod drogę, a wysokość odszkodowania przysługującego dotychczasowemu
właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu pomniejsza się o odszkodowanie ustalone
dla wierzyciela z tytułu wygaśnięcia hipoteki w wysokości świadczenia głównego wraz
z odsetkami (w przypadku gdy zadłużenie z tytułu hipoteki przewyższa wartość
nieruchomości to całość odszkodowania przysługuje wierzycielowi hipotecznemu
- z pominięciem bonusów za wydanie nieruchomości, tj. dodatkowych 5% i 10 000,00 zł).
W przypadku, gdy przejmowana działka jest tylko częścią obciążonej hipoteką większej
nieruchomości, na wniosek właściciela bądź użytkownika wieczystego wierzyciel hipoteczny
może wyrazić zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik
wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).

W przypadku gdy decyzji ZRID nadany został rygor natychmiastowej wykonalności
odwołanie się od decyzji ZRID którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje obowiązku wydania
nieruchomości i nie wstrzymuje uprawnień do rozpoczęcia robót budowlanych.
UWAGA!
Odszkodowanie za przejmowane nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom
nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości
ograniczone prawo rzeczowe (mi.in. użytkowanie, służebność, hipoteka). Osoby te ustalane są na
podstawie ujawnionych w księdze wieczystej danych. Dlatego też, jeżeli w księdze wieczystej
widnieją nieaktualne wpisy należy je zaktualizować. Zmiany mogą wynikać z takich sytuacji jak:
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nieujawnienie praw do spadku po osobie zmarłej, wykreślenie hipoteki, ustanie służebności.
Jednocześnie zgodnie z przepisami Wojewoda zawiadamia właścicieli oraz użytkowników
wieczystych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, o wydaniu decyzji ZRID
oraz o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na adres ujawniony
w ewidencji gruntów i budynków we właściwym Starostwie Powiatowym. Wobec powyższego
jeżeli w ewidencji gruntów i budynków widnieją nieaktualne wpisy (zwłaszcza dotyczące adresu
zamieszkania lub adresu do korespondencji) należy je zaktualizować.
Wszelkie nieaktualne dane zawarte w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków
wpływają na wydłużenie całego procesu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania lub
mogą powodować konieczność przekazania odszkodowania do depozytu sądowego.

3.

4.

Edmund Hebel
Wniosek z dnia
27.11.2015
Sprawa 4110/188.1.36
Janusz Pikron
Wniosek z dnia
30.11.2015

Dodatkowo informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych sprawowanie nadzoru nad Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych
i Autostrad należy do zakresu działania ministra właściwego do spraw transportu.
Dojazdy do działek, pozostałych po podziale działki 64/5 w Milwinie, zostaną zapewnione
z projektowanych dróg dojazdowych do MOP-u po zachodniej i wschodniej stronie drogi S6.
Szczegóły zjazdów zostaną ustalone na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Tym samym
dostęp do dzielonych działek jest zapewniony.
Przejazd pod mostem WA-1, który jest zlokalizowany w ciągu projektowanej drogi S6, będzie
możliwy po istniejącym terenie, zatem dojazd do łąki oraz do przedmiotowej działki będzie
zapewniony.

Sprawa 4110/188.1.37
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5.

Daniel Biankowski
Wniosek z dnia
01.12.2015

Dostęp do Pana działki nr 885/1 zostanie zapewniony z drogi gminnej, która zostanie podłączona do
projektowanego ronda na węźle „Luzino”.

Sprawa 4110/188.1.38
6.

7.

Waldemar Stenka
Wniosek z dnia
30.11.2015
Sprawa 4110/188.1.39
Urząd Gminy Luzino
Wniosek z dnia
02.12.2015
Sprawa 4110/188.1.46

Projektowana droga zostanie przesunięta, zgodnie z Pana sugestią, w kierunku północnym na
działkę 1139/13. Jednocześnie zostanie zwiększony promień łuku poziomego w rejonie istniejących
budynków i tym samym droga będzie bardziej odsunięta od istniejącej zabudowy (przesunięcie
nastąpi w kierunku zachodnim).
Pkt.1 –Wójt Gminy może wydawać decyzje o warunkach zabudowy pomiędzy linią granicy pasa
drogowego a linią granicy decyzji środowiskowej.
Rozdział 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych (dalej specustawa) normuje szczegółowo zasady nabywania
nieruchomości pod drogi stanowiąc przy tym rozwiązanie szczególne wobec innych uregulowań.
Kompleksowe uregulowanie kwestii związanej z przeniesieniem własności, podziałem
nieruchomości, wpisem do księgi wieczystej i odszkodowaniem za przejętą nieruchomość znajduje
się w art. 12 specustawy. Ustawodawca przyjął, że jedna decyzja o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej, której treść uregulowana została w art. 11f specustawy drogowej, wywołuje
wiele skutków prawnych o różnym charakterze zarówno w sferze prawnorzeczowej, jak i w sferze
ewidencyjnej informacji o nieruchomościach. Kluczowe zagadnienie poruszone w art. 12 – o
zasadniczym znaczeniu dla całej specustawy drogowej – regulowane jest w jego ust. 4. Zgodnie z
tym przepisem nieruchomości lub ich części objęte decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej stają się własnością odpowiednio Skarbu Państwa w odniesieniu do dróg krajowych lub
jednostek samorządu terytorialnego w odniesieniu do dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Należy przy tym zwrócić uwagę na dwa zasadnicze aspekty: sposób oraz moment przeniesienia
własności nieruchomości. Ustawodawca rozstrzygnął, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu
terytorialnego nabywa własność z mocy prawa, ale dopiero z dniem, w którym decyzja o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna. Skutek nabycia następuje z ustawy.
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Pkt.2 – Linia oznaczająca granicę Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach może ulec
zmianie, w przypadku uwzględnienia, przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, wniesionych
odwołań
Pkt.3 – Wójt może wydawać decyzje o warunkach zabudowy (w tym również dla działki 60/9
w miejscu wskazanym na załączonym rysunku).
Wyjaśnienia dotyczące przejęcia prawa do dysponowania nieruchomościami zawarte zostały
w odpowiedzi do Pkt.1
Ostateczny kształt linii rozgraniczających pas drogowy będzie możliwy do określenia dopiero
na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej (ZRID).
Pkt.4 – Zadanie związane z budową drogi S6 jest inwestycją rządową.
Pkt.5 – W ramach inwestycji droga gminna (działka 885/6) zostanie podłączona do ronda na węźle
„Luzino”.
Pkt.6 – Dostęp do działki nr 885/1 zostanie zapewniony z drogi gminnej, która zostanie podłączona
do projektowanego ronda na węźle „Luzino”.
Pkt. 7 – Zaprojektowany chodnik i ścieżka po zachodnie stronie drogi zapewnia ciągłość
istniejącego chodnika.
W nawiązaniu do rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w dniu 09.11.2015r z pracownikami
Gminy wyjaśniamy, że prowadzenie ścieżki rowerowej i chodnika po przeciwnych stronach drogi
w rejonie węzła jest z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego niekorzystne, albowiem powstaje
większa liczba kolizji projektowanych ciągów z łącznicami.
Pkt.8 –
Przejścia i przejazdy dla rowerów w obrębie rond w ciągu drogi powiatowej 1451G zostaną
zaprojektowane.
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Pkt.9 – Zatoki autobusowe w rejonie wskazanym przez Gminę zostaną zaprojektowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Pkt.10 – Istniejące zjazdy do wymienionych działek zostaną zachowane.
Pkt.11 – Wzdłuż drogi DL-3 od strony zabudowy zostanie zaprojektowany chodnik przy jezdni
o szerokości 2m. Ruch rowerowy, z uwagi na małe natężenie ruchu samochodowego, będzie
odbywał się jezdnią.
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Podsumowanie Spotkań Informacyjnych dotyczących
„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku
Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta"
Zadania 2 : w.Łęczyce (bez węzła) – w.Luzino (z węzłem)
Spotkania odbyły się :
1) Dnia 19.11.2016r w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1 w Bożympolu Wielkim
i dotyczyło terenu gminy Łęczyce.
2) Dnia 26.11.2016r w świetlicy przy remizie OSP w Luzinie, przy ulicy Ofiar
Stutthofu 39 i dotyczyło terenu gminy Luzino.
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 03.12.2015 r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po
spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 26.11.2015 r. w Luzinie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6
na odcinku Lębork (wrz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 2 i 3 – na terenie gminy Luzino.

L.P
1.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Anna Grubba-Czerwionke
Wniosek z dnia
26.11.2015

Streszczenie treści wniosków.
1. Obsługa dojazdu do działki o numerze 173/2 oraz działki Lasów Państwowych

Sprawa 4110/188.1.34
2.

3.

4.

Mariola Piepiórka
Wniosek z dnia
29.11.2015
Sprawa 4110/188.1.35
Edmund Hebel
Wniosek z dnia
27.11.2015
Sprawa 4110/188.1.36
Janusz Pikron
Wniosek z dnia
30.11.2015

1. Zmiana procedury i harmonogramu przejęcia nieruchomości

1. Zapewnienie dojazdu do działek pozostałych po podziale działki 64/5 w Milwinie

1. Zapewnienie dojazdu do działki 1213/8

Sprawa 4110/188.1.37
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5.

Daniel Biankowski
Wniosek z dnia
01.12.2015

1. Zapewnienie wjazdu i wyjazdu z działki nr 885/1 w Luzinie

Sprawa 4110/188.1.38
6.

7.

Waldemar Stenka
Wniosek z dnia
30.11.2015
Sprawa 4110/188.1.39
Urząd Gminy Luzino
Wniosek z dnia
02.12.2015
Sprawa 4110/188.1.46

1. Przesunięcie drogi w kierunku północnym na działkę 1139/13 (ul. Długa)

1. Procedura wydawania decyzji o warunkach zabudowy przez gminę pomiędzy linią pasa
drogowego a linią decyzji środowiskowej
2. Możliwość zmiany granic decyzji środowiskowej
3. Decyzja o warunkach zabudowy dla działki 60/9
4. Czyją inwestycją jest planowana budowa drogi ekspresowej S6
5. Zapewnienie drogi gminnej z nowoprojektowaną drogą powiatową (węzeł Luzino)
6. Zachowanie istniejących dojazdów do działki 885/1
7. Zmiana ciągu ścieżki rowerowej na stronę drogi powiatowej1451G
8. Zapewnienie przejścia dla pieszych i rowerów w ciągu drogi powiatowej 1451G
9. Zaprojektowanie zatoki autobusowej w ciągu drogi powiatowej 1451G w obrębie działek
899/1 i 1273
10. Zachowanie istniejących dojazdów do działek 1267/3, 884, 898/2, 899/1,1273
11. Zaprojektowanie ciągu pieszo-rowerowego w ciągu nowej drogi o oznaczeniu DL-3 O-WD15
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