Raport ze spotkań informacyjnych dla
gminy Nowa Wieś Lęborska.
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, 16.11.2015
PROTOKÓŁ
ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy
drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica
Trójmiasta”
Zadanie 1 – na terenie gminy Nowa Wsi Lęborska.
W dniu 12 listopada 2015 roku o godzinie 18:00 w „Centrum Podkowa”, przy ulicy
Kwiatowej 26 - Mosty, 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. Pawła Suwisza – Kierownik Projektu
2. Agnieszkę Wyczk – Wydział Nieruchomości
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 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.
1.

2.

3.

Treść pytania do Wykonawcy
Projektu
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?
Wniosek do Inwestora o zmianę
harmonogramu inwestycji w
punktach dotyczących wypłaty
odszkodowań na wrzesień 2017.

Odpowiedź na pytanie
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.

Przepisy nie pozwalają wypłaty odszkodowań przed wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego
decyzji ZRID.

Ul. Kwiatowa, Mosty – pytanie Wjazd do miasta od strony południowej odbywać się będzie poprzez nowobudowany odcinek drogi
dotyczy Ronda Wschód, zjazdy od strony wschodniej do ronda na ul. Witosa a następnie ul. Witosa na północ jak dotychczas nowo
do Lęborka, Łeby – proszę o zaprojektowanym przejazdem pod S6 oraz istniejącym przejazdem kolejowym na skrzyżowaniu ul.
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omówienie
Kwiatowej.

4.

5.

6+.6.

ruchu

na

ulicy 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.
Wniosek o zapłatę przed Przepisy nie pozwalają na wypłaty odszkodowań przed wydaniem przez Wojewodę Pomorskiego
wyburzeniem,
wykupieniem decyzji ZRID. Wyceny zostaną uruchomione bezpośrednio po wydaniu decyzji. Inwentaryzacja
ziemi oraz prośba o wycenę nieruchomości odbędzie się przed wejściem wykonawcy w teren.
przed
rozpoczęciem
robót
budowlanych.
Mosty, Węzeł Lębork Wschód Realizacja podłączenia północnego ronda węzła Lębork Wschód odcinkiem drogi nad linią
(z Gdańska) – proszę omówić kolejowa do ul. Gdańskiej jest niemożliwa między innymi z uwagi na brak na tym obszarze decyzji
zjazd z drogi ekspresowej do środowiskowej.
miejscowości Mosty, na ulicę Rozwiązanie takie nie było przewidywane na etapie STEŚ.
Kwiatową.
Na etapie STEŚ gdzie jeszcze nie była planowana Obwodnica Lęborka węzeł Lębork Wschód miał
Czy takie rozwiązanie było tylko podłączenie z drogą DK6.
przedstawione osobom, które
kupiły działki na przestrzeni
kilku lat?

Czy w miejscu, gdzie znajduje
się tunel dla zwierząt, jest
możliwość poszerzenia go o
drogę
dla
samochodów
osobowych?
Trasa przedzieli Mosty na dwie
części - jak będzie wyglądał
dojazd do drugiej części
Mostów?

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
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
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poziom wody gruntowej w podłożu.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Ul. Kwiatowa – Mosty:
Ruch turystyczny do Łeby
sprawia kłopot mieszkańcom
przez
zakorkowane
ulice.
Dlaczego
rozwiązanie
proponowane w projekcie nie
rozwiązuje tego problemu?
Apeluje: zostawić przejazd PKP
do Mostów dla mieszkańców,
nie dla turystów.
Ogród
nr
9,
odcinek
6+200:
Gdzie
umieszczony będzie
zbiornik retencyjny?
Proszę omówić wyburzenia na
ulicy Długiej, Mosty.
Jak będą wyceniane posiadłości?
Czy po wycenie działek i
domów będziemy mogli zabrać
swoje rzeczy i jakie?
Czy inwestycja Lębork Wschód
– Drogi Wojewódzkie będzie
kontynuowana i kiedy?
Arkusz 11:
Ile zostanie wyburzone w
miejscu, gdzie znajduje się
budynek firmy?
Jaki wpływ ma inwestycja na
uzyskane
pozwolenie

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.

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.
Lokalizacja zbiornika retencyjnego zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami została zmieniona i nie
koliduje z ogródkami działkowymi.
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.
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.
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.
Na stan obecny budynki firmy Sportex nie są przewidziane do zajęcia.
W celu określenia planowanego zajęcia działki, na której będzie prowadzona inwestycja konieczne
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13.

14.

15.

budowlane?
Chodzi
o jest przesłanie stosownego pytania (z planowanym rysunkiem inwestycji) do Inwestora.
rozbudowę istniejącego obiektu. 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.
Działka 153 przy ul. Witosa:
Zbiornik retencyjny został przełożony na zachodnia stronę ulicy Witosa. Działka leśna
Co ze zbiornikiem retencyjnym? zlokalizowana w rejonie peronów w Mostach z uwagi na brak dojazdu zostanie wykupiona przez
Czy można przesunąć na teren Inwestora.
lasów? Czy teren działek będzie
jeszcze bardziej wywłaszczony?
Domy
naprzeciwko
firmy Ekrany akustyczne są projektowane na podstawie opracowanej "Analizy i prognozy ruchu". Ich
Sportex a poziom hałasu lokalizacja i wysokość jest określana na podstawie obliczeń, które odbywają się w oparciu o
spowodowany
przejazdem symulacje wykonane dla prognozowanych natężeń ruchu. Projektowane w ramach inwestycji
pociągów.
Czy
ekrany ekrany dotyczą tylko projektowanego układu drogowego. Jeżeli zabudowa mieszkalna znajduje się
akustyczne
zapewnią po drugiej stronie torów linii nr 202 (nie jest usytuowana bezpośrednio przy drodze) to budowa
odpowiednią ciszę czy podniosą ekranów wzdłuż linii kolejowej leży po stronie PLK. Z posiadanych informacji wynika że obecnie
poziom hałasu?
jest procedowana decyzja środowiskowa dla przebudowy linii kolejowej i naszym zdaniem
Czy będą wyznaczone miejsca powinna ona zawierać odpowiednie zapisy dotyczące ochrony zabudowy mieszkaniowej
na ekrany dźwiękochłonne?
zlokalizowane wzdłuż modernizowanej linii kolejowej.
Czy będą robione pomiary Po upływie roku od oddania drogi do eksploatacji będą przeprowadzone pomiary ustalające
hałasu przed i po inwestycji?
skuteczność ekranów.
Działka 116/6:
Rysunek znajduje się na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce "Spotkania
Czy można otrzymać rysunek informacyjne" w folderze "Gmina Nowa Wieś Lęborska". Poprzednio wydana dla przedmiotowej
projektu, jaki przedstawiono na działki opinia pozostaje bez zmian.
spotkaniu?
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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 12.11.2015r. o godz. 18:00
„Centrum Podkowa”, ul. Kwiatowa 26 - Mosty.
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 19.12.2015r.
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 Nowa Wieś Lęborska przewiduje się:
 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej,
 budowę węzła drogowego „Lębork Wschód”,

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 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,

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)

 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 19.11.2015r. 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

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 Nowa Wieś Lęborska
1

Wykaz wniosków złożonych do dnia 19.11.2015r przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po spotkaniu
informacyjnym które odbyło się 12.11.2015r w m. Mosty w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork
(wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1 – na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

L.P
1.

2.

3.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Wójt Gminy Ryszard
Wittke
Wniosek z dnia
06.11.2015

Odpowiedź na wniosek
Zgodnie z wnioskiem Wójta zbiornik ZR-4_1 został przeniesiony na działkę 112 w obrębie Lębork.

Sprawa 4110/188.1.3
Tadeusz Płotka i Kazimierz Dojazd do działki 47/2 zostanie zapewniony zgodnie z przesłanym szkicem.
Bobryk
Wniosek z dnia
09.11.2015
Sprawa 4110/188.1.5
Krzysztof Siwka
Wniosek z dnia
08.11.2015
Sprawa 4110/188.1.10

Ewentualne korekty w opracowanej dotychczas Koncepcji Programowej (w zakresie przebiegu drogi
dojazdowej w kierunku „Betlejem” oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego) możliwe będą do
przeanalizowania po dostarczeniu (niezwłocznym) przez Urząd Miasta do Wykonawcy Projektu
koncepcji planowanego przejścia nad torami wraz z rozwiązaniami sytuacyjnymi dojazdów do
wiaduktu nad linią kolejową. W przypadku budowy przez Miasto Lębork wiaduktu nad linia
kolejową, z uwagi na rozwiązania wysokościowo-sytuacyjne, jest mało prawdopodobne
wykorzystanie części drogi dojazdowej w kierunku „Betlejem”. Droga dojazdowa w kierunku
„Betlejem” będzie wykonana w standardzie drogi gminnej jako droga klasy D o szerokości jezdni
3,5 i korony 6,5m. Umożliwia ona obsługę komunikacyjną przyległych do niej działek. Obecnie
droga dojazdowa jest odsunięta od drogi ekspresowej o około 13m. Odległość ta została wymuszona
przez zapisy Decyzji Środowiskowej, która na tym odcinku przy drodze S6 wymusza usytuowanie
pasa zieleni.
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4.

Bogusław Wrzesień
Wniosek z dnia
12.11.2015
Sprawa 4110/188.1.6

5.

Bogdan Deneka
Maria Zapart
Ryszard Fludra
Stanisław i Michał Kropski
Sebastian Zapart
Monika Zapart
Wniosek z dnia
16.11.2015
Sprawa 4110/188.1.17

Na wysokości przystanku kolejowego w Mostach w ramach inwestycji pod drogą S6 zostanie
wybudowany tunel dla ruchu pieszego i rowerowego. Przedmiotowy zakres inwestycji jest
realizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i jednocześnie jest skoordynowany z
rozwiązaniami planowanymi przez PKP PLK S.A. w ramach modernizacji linii kolejowej Nr 202.
Zwracamy uwagę, że obecnie w tym miejscu funkcjonuje przejście dla pieszych w poziomie torów
istniejącej linii kolejowej. W ciągu ul. Witosa w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie
wybudowany normatywny przejazd pod drogą S6 dla ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego.
Jednocześnie zaznaczamy, że przejazd kolejowy w ciągu ul. Witosa będzie funkcjonował do czasu
wybudowania przez ZDW Obwodnicy Wschodniej Lęborka. Na dzień dzisiejszy termin realizacji tej
inwestycji nie jest znany. 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, co znacznie zwiększa koszty
inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie.
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 oraz z tytułu szkód powstałych w związku z ograniczeniem sposobu
korzystania z nieruchomości. Ponadto informujemy, że 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.
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
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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
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 (mi.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
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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:
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.
6.

Danuta i Kazimierz
Bobryk
Wniosek z dnia
18.11.2015

Zostanie zapewniony przejazd pomiędzy budynkiem, a projektowanym układem drogowym o
szerokości minimum 3,0m. Z uwagi na wniosek pana Tadeusz Płotka i pana Kazimierza Bobryka
(L.P.2) droga dojazdowa zostanie skrócona o około 24m, tj. do granicy posesji nr 48/2. Dojazd do
posesji 47/2 będzie odbywał się wzdłuż granicy działki 48/2 do istniejącej bramy. Z uwagi na
ograniczenie zajęcia działki 48/2 (warsztat samochodowy) oraz niewielką odległość budynku na
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posesji 47/2 do granicy inwestycji nie jest możliwe zapewnienie przejazdu i połączenie osiedla
Roszarniczego poprzez istniejący wiadukt z ul Słupską.
Zarząd Rodzinnych
Zgodnie z wnioskiem i załączonym szkicem zbiornik ZR-4_1 został przeniesiony na działkę 112 w
Ogródków Działkowych im. obrębie Lębork.
Gen. Władysława
Sikorskiego w Lęborku.
Wniosek z dnia
16.11.2015
Sprawa 4110/188.1.18

7.

8.

Sprawa 4110/188.1.19
Rada Sołecka miejscowości
Mosty.
Sołtys Mariola Wiśniewska
Wniosek z dnia
19.11.2015
Sprawa 4110/188.1.21

Na wysokości przystanku kolejowego w Mostach w ramach inwestycji pod drogą S6 zostanie
wybudowany tunel dla ruchu pieszego i rowerowego. Przedmiotowy zakres inwestycji jest
realizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i jednocześnie jest skoordynowany z
rozwiązaniami planowanymi przez PKP PLK S.A. w ramach modernizacji linii kolejowej Nr 202.
Zwracamy uwagę, że obecnie w tym miejscu funkcjonuje przejście dla pieszych w poziomie torów
istniejącej linii kolejowej. W ciągu ul. Witosa w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie
wybudowany normatywny przejazd pod drogą S6 dla ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego.
Jednocześnie zaznaczamy, że przejazd kolejowy w ciągu ul. Witosa będzie funkcjonował do czasu
wybudowania przez ZDW Obwodnicy Wschodniej Lęborka. Na dzień dzisiejszy termin realizacji tej
inwestycji nie jest znany. 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, co znacznie zwiększa koszty
inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie.
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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 19.11.2015r przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po
spotkaniu informacyjnym które odbyło się 12.11.2015r w m. Mosty w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na
odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1 – na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska.

L.P
1.

2.

3.

4.

Imię i nazwisko lub
instytucja oraz data
wniosku :
Wójt Gminy Ryszard
Wittke
Wniosek z dnia
06.11.2015
Sprawa 4110/188.1.3
Tadeusz Płotka i Kazimierz
Bobryk
Wniosek z dnia
09.11.2015
Sprawa 4110/188.1.5
Krzysztof Siwka
Wniosek z dnia
08.11.2015
Sprawa 4110/188.1.10
Bogusław Wrzesień
Wniosek z dnia
12.11.2015

Streszczenie treści wniosków.
1. Przeniesienie zbiornika ZR-4_1 na działkę 112 w obrębie Lęborka.

1. Zapewnienie dojazdu do działki 47/2.

1.
2.
3.
4.
5.
1.

Przesunięcie drogi dojazdowej km 3+000 jak najbliżej S6.
Przesunięcie zbiornika retencyjnego ZR-3_1 na zachód lub podzielenie go na pół.
Zaprojektowanie wiaduktu nad torami.
Zaprojektowanie drogi dojazdowej w parametrach drogi gminnej.
Drogę dojazdową należy powiązać z północno-wschodnim rondem węzła Lębork Południe.
Zwiększenie parametrów tunelu dla ruchu pieszego i rowerowego o obsługę pojazdów do 3,5
tony z przedłużeniem do ulicy Długiej (Mosty).

Sprawa 4110/188.1.6
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5.

6.

7.

8.

Bogdan Deneka
Maria Zapart
Ryszard Fludra
Stanisław i Michał Kropski
Sebastian Zapart
Monika Zapart
Wniosek z dnia
16.11.2015
Sprawa 4110/188.1.17
Danuta i Kazimierz
Bobryk
Wniosek z dnia
18.11.2015
Sprawa 4110/188.1.18
Zarząd Rodzinnych
Ogródków Działkowych im.
Gen. Władysława
Sikorskiego w Lęborku.
Wniosek z dnia
16.11.2015
Sprawa 4110/188.1.19
Rada Sołecka miejscowości
Mosty.
Sołtys Mariola Wiśniewska
Wniosek z dnia
19.11.2015

1. Zasady i warunki wypłaty odszkodowań dla nieruchomości, na których prowadzona jest
działalność gospodarcza.
(Wniosek opatrzony jest numerem 4110/188.1.18, tak samo jak wniosek kolejny)

1. Jaka będzie szerokość pasa między budynkami a budowanym obiektem.
2. Jak rozwiązany zostanie dojazd do posesji 47/2 i 48/2

1. Zmiana lokalizacji zbiornika retencyjnego ZR-4-1 zgodnie z załączoną mapką.

1. Wybudowanie tunelu w miejscowości Mosty na działce 115/12 dla samochodów osobowych lub
innego alternatywnego połączenia części południowej Mostów z częścią północną.

Sprawa 4110/188.1.21
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