
Raport ze spotkań informacyjnych dla 

gminy Szemud. 

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, 05.12.2015 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy 

drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica 

Trójmiasta” 

Zadanie 3 i 4 – na terenie gminy Szemud. 

 

 

W dniu 01 grudnia 2015 roku o godzinie 18:00 w hali sportowej w Szemudzie, przy ulicy 

Szkolnej 4A, 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 180 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. Stefan Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Dokumentacji, 

2. Annę Banach – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

3. Maciej Należny - Naczelnik Wydziału Nieruchomości, 

4. Piotr Michalski - Rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

5. 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. 



1 | S t r o n a  
 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 01.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 2 i 3 - na terenie gminy Szemud. Spotkanie 

odbyło się w sali widowiskowo-sportowej w Szemudzie przy ulicy Szkolnej 4a. 

 

L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedź na pytanie 

1. Miejscowość Kamień droga Pod lasem. 

Proszę omówić odcinek WD-23 i MOP 

III ? 

Jak będzie wyglądał wiadukt? Czy będzie 

chodnik, jaka będzie szerokość jezdni? 

Wnioskodawca sugerował przebudowę 

odcinka drogi publicznej, do której 

podłączono drogę techniczną z 

wykonaniem na niej infrastruktury w 

postaci oświetlenia i kanalizacji. Jakie 

będzie oddziaływanie MOP-u na 

otoczenie z zlokalizowane opodal 

budynki? 

Ile metrów będzie miała wysokość 

nasypu na dojeździe do wiaduktu WD-

23? 

Droga dojazdowa do MOP III 

(techniczna) – czy biorą Państwo pod 

uwagę, że droga będzie bardziej 

uczęszczana i niebezpieczna? 

MOP III – miejsce dla pojazdów 

niebezpiecznych, – dlaczego taka 

lokalizacja? W jaki sposób będą Państwo 

budować MOP III na tym trudnym 

terenie bagiennym? Jakiej wysokości 

będą nasypy drogi S6 w tym obszarze? 

Projektowana droga na wiadukcie WD-23 będzie posiadała jezdnię szerokości 6m. Wzdłuż tej 

drogi nie przewidziano budowy chodnika. 

Droga dojazdowa techniczna do MOP-u została podłączona do drogi publicznej (ul. Pod 

lasem), która nie jest przewidziana do przebudowy. Nasyp drogi przy wiadukcie WD-23 

będzie posiadał wysokość około 4m. 

Dokoła MOP-u został zaprojektowany wał ziemny o wysokości 3m zmniejszający 

oddziaływanie na przyległy teren. Koronę powstałego nasypu można będzie obsadzić zielenią. 

Na drodze dojazdowej do MOP-u będzie się odbywał niewielki ruch związany tylko z jego 

bezpośrednią obsługą. 

Miejsce na MOP-ie dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne przy zastosowaniu 

wolno stojącej ściany oddzielenia przeciwpożarowego zostało zaprojektowane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami z zachowaniem wymaganych odległości od budynków. Z 

rozpoznania geologicznego wynika, że w podłożu jest woda gruntowa i dlatego na tym 

odcinku niweleta drogi S6 została podniesiona do góry. Naszym zdaniem przy istniejących 

warunkach gruntowo-wodnych budowa MOP-u technicznie jest możliwa. 

Droga S6 na wysokości ul Pod lasem będzie przebiegać w małym nasypie.  

W ramach opracowania na podstawie opracowanej prognozy ruchu zostały przeprowadzone 

obliczenia natężenia hałasu. Obliczenia wykazały, że dopuszczalny poziom hałasu nie został 

przekroczony i dlatego ekranów nie zaprojektowano. Na całym odcinku trwa jeszcze 

weryfikacja obliczeń i jeżeli wyniki wykażą przekroczenie dopuszczalnego poziomu ekrany 

zostaną w niezbędnym zakresie zaprojektowane. 

Projektowany MOP w m.Kamień został przeniesiony z okolic Bojana, ponieważ po zmianie 

kształtu węzła "Chwaszczyno" przejętego z opracowania OMT odległość pomiędzy MOP-em, 

a węzłem była zbyt mała. Nowa lokalizacja MOP-u nie jest sprzeczna z warunkami 

technicznymi oraz pozyskaną dla tej inwestycji Decyzją Środowiskową. 
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2. MOP III – wątpliwości co do zasadności 

wybudowania tego obiektu na terenach 

bagiennych. MOP będzie zlokalizowany 

w bliskiej odległości od zabudowy. Jego 

odwodnienie przy dużej powierzchni 

będzie problematyczne. Jego lokalizacja 

jest niezgodna z obowiązującymi 

przepisami. 

Uwagi bez odpowiedzi. 

3. Ul. Wejherowska 2A. 

Jak wygląda skrzyżowanie z drogą  

wojewódzką? 

Proszę omówić wiadukt WD-20? 

Brak zaprojektowanych wjazdów i 

wyjazdów z węzła. 

Jak będzie wyglądał wyjazd na drogę 

wojewódzką? 

Co stanie się z przystankiem 

autobusowym przy ulicy Wiejskiej? 

Czy planowane są zjazdy autobusowe? 

Brak chodników przy drodze 

wojewódzkiej. 

Przebudowywana istniejąca droga na odcinku istniejącej zabudowy  

będzie przebiegała po terenie. Projektowana krawędź jezdni będzie odsunięta od istniejącej 

zabudowy zgodnie z rysunkiem. Pozostała część starej nawierzchni zostanie rozebrana. 

Istniejące zjazdy z drogi zostaną zapewnione jak dotychczas natomiast ich szczegółowa 

lokalizacja i rozwiązania techniczne zostaną opracowane na etapie PB. 

Odnośnie zatok autobusowych proszę złożyć wniosek. 

4. Jak będzie rozwiązana komunikacja 

samochodowa podczas budowy? Jak 

będą wyglądały dojazdy do głównych 

dróg?   

W ramach projektu budowlanego i wykonawczego, który po rozstrzygnięciu przetargu 

opracuje Wykonawca robót będzie on zobowiązany w czasie prowadzenia prac budowlanych 

do zapewnienia ciągłego dostępu do przyległych do inwestycji posesji. W czasie trwania 

budowy będą utrudnienia natomiast dostęp w całym czasokresie trwania budowy do 

przyległych działek musi być zapewniony między innymi poprzez budowane objazdy 

tymczasowe. 

5. Jak będzie przebiegała trasa przez wieś 

Częstkowo? Nie zostały zrealizowane 

postulaty mieszkańców dotyczące zmiany 

trasy drogi S6, która w obecnym 

przebiegu dzieli pola na dwie części. Jak 

Od 2010 roku był opracowywany STEŚ, w ramach którego było ocenianych 10 wariantów 

przebiegu drogi ekspresowej. Po przeprowadzeniu oceny wielokryterialnej wariant przyjęty do 

realizacji okazał się najbardziej korzystny. 

Sejmiki bociana nie są chronione natomiast chronione są gniazda. Dla tej drogi 

przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko, która była poprzedzona inwentaryzacją 
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rolnicy będą dojeżdżać do swoich 

gospodarstw? Rolnicy z uwagi na okresy 

ochronne nie mogą w lasach i na polach 

prowadzić bez przeszkód swojej 

działalności natomiast budowie drogi ta 

sytuacja nie przeszkadza. Dlaczego? 

Droga dojazdu do pól zostanie znacznie 

wydłużona.  

przyrodniczą. Inwentaryzacja będzie przeprowadzona jeszcze raz na etapie opracowania PB. 

Teren, na którym jest lokalizowany MOP znajduje się 100m od granicy parku krajobrazowego 

i nie podlega ochronie. Decyzja Środowiskowa (DŚ) była uzyskiwana bardzo długo i w toku 

jej procedowania w decyzji narzucono bardzo restrykcyjne warunki, które w ramach 

inwestycji zostaną spełnione. W projekcie znajdzie się dużo urządzeń ochrony środowiska. 

Będą budowane przejścia dla zwierząt, systemy podczyszczania wód opadowych i ekrany 

akustyczne. Na wskazanych w DŚ obszarach zostaną wykonane zalesienia. W ramach 

inwestycji będzie sadzona zieleń izolacyjna, kliny buczynowe oraz strefy ekotonowe. W 

sprawie dojazdów do konkretnych działek poproszono o napisanie wniosku. 

6. Co oznacza niebieska linia narysowana 

na mapie? 

Brak dojazdu do pola.  

Dlaczego droga dojazdowa nie jest 

puszczona po drugiej stronie drogi 

ekspresowej? 

Czy dostanę pisemną odpowiedź na 

wniosek? 

Poproszono o napisanie wniosku w sprawie braku dojazdu z podaniem konkretnych numerów 

działek i obrębów. Odpowiedź pisemnie zostanie udzielona na każdy wniosek. Odpowiedzi 

zostaną umieszczone na stronie internetowej w zakładce "Spotkania informacyjne" w folderze 

"Gmina Szemud". 

7.  Dlaczego nie projektuje się chodników 

dla nowych odcinków dróg? Władze 

gminy w imieniu mieszkańców wystąpili 

o budowę chodników. Budowa 

chodników na wszystkich dojazdach do 

wiaduktów jest konieczna. Dlaczego 

buduje się drogie przejścia dla zwierząt, a 

nie dużo tańsze chodniki dla ludzi?. 

Uwagi bez odpowiedzi. 

8. Kamień ark 3_4, działka 40/17. 

Czy mój dom jest przewidziany do 

wyburzenia? 

Czy dostanę zawiadomienie na temat 

wyburzenia? 

Kiedy dostanę pisemne zawiadomienie? 

Dom 40/17 na działce jest do wyburzenia. Wykup nieruchomości nastąpi po opracowaniu 

Projektu Budowlanego i po wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID). Inwestor na etapie przygotowywania wniosku o wydanie decyzji ZRID, gdy będą 

znane ostatecznie nieruchomości do wyburzenia, będzie informował o tym ich właścicieli. 

Inwestor będzie prowadził rozmowy z każdym właścicielem przejmowanej pod inwestycję 

nieruchomości. Urząd Wojewódzki, po wpłynięciu wniosku o ZRID, powiadomi właścicieli 

nieruchomości, jako stronę postępowania administracyjnego o jego wszczęciu. Ostateczny 
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zakres linii rozgraniczających, określający wykup nieruchomości, będzie znany na etapie 

opracowania PB czyli we wrześniu 2017r. 

Na etapie rozpatrywania wniosków zgłoszonych przez Gminę zapadła decyzja o 

przeprowadzeniu ponownej analizy dotyczącej przedmiotowej nieruchomości. 

9. Jaki czas mamy na przeprowadzkę w 

momencie wykupienia działki – chodzi o 

okres od otrzymania odszkodowania do 

wyprowadzki? 

Kiedy będą możliwe spotkania 

indywidualne dla osób, które tracą dom i 

miejsce pracy? 

Datę i tryb wydawania nieruchomości określi wojewoda w decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID). Jeżeli decyzja będzie posiadała rygor natychmiastowej 

wykonalności to nieruchomości muszą być wydane Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad (GDDKiA) pod budowę niezwłocznie. W przypadku nieruchomości zabudowanych 

obecnie czas ich przejmowania wynosi około 6 m-cy. Decyzję ustalającą wartość 

odszkodowania wydaje wojewoda. GDDKiA na podstawie ostatecznej decyzji dokonuje 

zapłaty. Data zapłaty wynika z trybu postępowania przez wojewodę i GDDKiA. Inwestor, 

chcąc przyśpieszyć wypłaty odszkodowań dla nieruchomości zabudowanych, proponuje 

podpisanie ugody administracyjnej, której skuteczne przeprowadzenie skraca termin wypłaty 

odszkodowań. W tym przypadku od czasu wydania decyzji ZRID do czasu zapłaty jest to 

okres około 3 m-cy. W chwili obecnej maksymalny okres na opuszczenie nieruchomości dla 

inwestycji realizowanych w systemie projektuj i buduj wynosi 6 m-cy. Za wydanie 

nieruchomości w terminie 30 dni kwota odszkodowania zostaje zwiększona o 5%. W 

przypadku, gdy decyzja uzyska rygor natychmiastowej wykonalności w razie potrzeby 

GDDKiA jest zobowiązania zapewnić lokale zamienne przez okres ustalony przez wojewodę 

w decyzji ZRID. W aspekcie wykupu nieruchomości pod inwestycję bardzo ważną rzeczą jest 

uregulowany stan prawny przejmowanych nieruchomości. Należy uporządkować zapisy w 

księgach wieczystych. Nieuregulowane księgi mogą znacznie przedłużyć wypłatę 

odszkodowań. Jednocześnie należy zadbać, aby w ewidencji gruntów prowadzonej przez 

Ośrodki Geodezyjne w Starostwach były aktualne adresy zamieszkania właścicieli 

nieruchomości. GDDKiA będzie sprawdzać dokumenty i stwierdzone niezgodności będą 

zgłaszane do Starostwa i do właścicieli nieruchomości. Korekty nieścisłości w dokumentach 

mogą być wprowadzone tylko na wniosek właściciela nieruchomości. Inwestor praktykuje 

indywidualne spotkania z właścicielami nieruchomości zabudowanych po złożeniu wniosku o 

decyzję ZRID. 

10. W Kamieniu mam decyzję na rozbudowę 

– dlaczego działki nie mogą być 

wywłaszczone szybciej? Jak będzie 

Nieruchomości nie można przejąć wcześniej, ponieważ zgodnie z prawem przejmujemy je na 

podstawie wydanej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Biorąc pod 

uwagę procedurę uzyskiwania decyzji ZRID, która zazwyczaj trwa około 5 m-cy oraz czas 
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wyglądała kwestia przeprowadzki całego 

gospodarstwa, wraz ze zwierzętami?  Jest 

bardzo mało czasu na wykup i 

wyprowadzenie. 

około 6-m-cy na opuszczenie nieruchomości to okres od powiadomienia właściciela do jego 

wyprowadzenia się wynosi około 1 roku. 

11. Czy wszystkie odszkodowania wypłacane 

są równolegle? Dotyczy siedlisk i 

obszarów zabudowanych? Pytanie o 

termin. 

Dla nieruchomości zabudowanych jest przewidywany dłuższy okres na ich  przejęcie. 

Odszkodowanie jest płacone jedno dla nieruchomości w jednej księdze wieczystej. 

Odszkodowania za wszystkie nieruchomości zgodnie z prawem ustala wojewoda decyzją 

administracyjną. Dla skrócenia wypłaty odszkodowania właściciel nieruchomości może 

zawrzeć z GDDKiA umowę administracyjną przed wojewodą. Wtedy wypłata odszkodowania 

może nastąpić w przeciągu ok. 3 m-cy od daty wydania decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej ZRID. 

12. Gospodarstwo zostaje przejęte pod MOP 

III – jak będzie wyglądała wypłata 

odszkodowania? Czy najpierw będzie 

wypłacone odszkodowanie za siedlisko a 

potem dopiero za grunt? Jak będzie 

wyglądał kwestia pomocy finansowej w 

czasie przeprowadzki? W jaki sposób 

odszkodowanie dotyczy osób 

zamieszkujących gospodarstwo i 

pracujących na nim? 

Odszkodowanie przysługuje właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub posiadaczowi 

ograniczonego prawa rzeczowego. Jeżeli rodzina, która zamieszkuje nie posiada praw do 

nieruchomości nie otrzymuje odszkodowania. Jeżeli cała nieruchomość z siedliskiem znajduje 

się w jednej księdze wieczystej to będzie ona traktowana, jako jedna nieruchomość.  

13. Most, przejście WD 21, w Szemudzie, 

nad trasą S6 na Grabowiec: 

Jak będzie wyglądała droga dojazdowa 

do ulicy Obrońców Szemuda? Czy droga 

będzie utwardzona? Czy droga będzie 

szła w skarpie, czy skarpa zostanie 

zniwelowana? 

Droga dojazdowa do drogi Obrońców Szemuda będzie drogą bitumiczną. Istniejąca skarpa 

pozostanie taka jak jest obecnie, ale zostanie przesunięta się w kierunku północnym. Droga 

dojazdowa w przybliżeniu będzie prowadzona na poziome drogi S6. 

14. Czy budowa MOP-u III jest realizowana 

równolegle z budową drogi S6? 

Jeżeli później, to o ile? 

MOP III będzie realizowany w ramach odrębnego przetargu, który zostanie ogłoszony przez 

Inwestora na budowę i dzierżawę. Sam MOP będzie realizowany z pewnym opóźnieniem, 

natomiast w ramach budowy drogi S6 zostaną pod budowę MOP-u przejęte nieruchomości. 
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15. Gdzie ma się podziać osoba, której dom 

zostanie wyburzony? 

Czy na wiadukcie WD-21 na Obrońców 

Szemuda będzie możliwość 

wybudowania podjazdu/windy dla 

niepełnosprawnych? 

Wydanie nieruchomości nastąpi w ciągu 6 m-cy od wydania decyzji zezwalającej na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID) z rygorem natychmiastowej wykonalności. Zgodnie z decyzją 

ZRID w koniecznych przypadkach GDDKiA będzie musiała zapewnić lokale zamienne. 

Wybór lokalu zamiennego może dokonać sam właściciel nieruchomości lub w przypadku, gdy 

są problemy z jego znalezieniem jego szukaniem zajmuje się Inwestor. W tym czasie 

właściciel zajmowanej nieruchomości może działać w kierunku pozyskania nowego miejsca 

zamieszkania. Na drodze do wiaduktu WD-21 nie przewidziano budowy chodników. 

 

16. Dlaczego nie projektuje się chodnika dla 

ludzi na dojazdach do wiaduktu WD-21?  

Wzdłuż istniejącej obecnie drogi odbywa 

się ruch pieszy i samochodowy. Dlaczego 

wiadukt jest taki wąski? Jego większa 

szerokość nie będzie blokowała 

przyszłościowego rozwoju wsi. Chodnik 

powinien być dwustronny. 

Wnioskodawca został poproszony o złożenie stosownego wniosku do Inwestora.  

17 Jakie jest planowane rozwiązanie dla 

mieszkańców Głazicy przy ulicy 

Bursztynowej? Czy będzie tam kładka 

nad S6? 

Działka nr 24 i 46 – dlaczego brak tam 

dojazdu? 

Zaprojektowany układ nie przewiduje powiązania ze sobą wiaduktem nad drogą S6 ulicy 

Bursztynowej, która została przecięta drogą ekspresowa. 

Dostęp do działek 24 i 46 zostanie zapewniony w dotychczasowy sposób. 

Wnioskodawca został poproszony o złożenie wniosku. 

Na terenie żwirowni zastanie zachowany przejazd istniejący pod wiaduktem WA-2. 

18. Jak GDDKiA planuje odszkodowania za 

grunty przejęte pod wybudowanie dróg 

dojazdowych oraz za grunty, które w 

planie zagospodarowania gminy są 

przewidziane pod zabudowę 

jednorodzinną? 

Odpowiedź na pytanie była już udzielona poprzednio. 

19. Obszar WD 21 i PZS-4? 

Czy jakieś budynki na ulicy Nowiny są 

przeznaczone do wyburzenia? 

Czy na omawianym odcinku będą 

Wskazane zabudowania przy ul. Nowiny nie są przewidziane do wyburzenia. Dojazd do 

Szemuda jest zapewniony poprzez zaprojektowaną drogę oraz wiadukt nad drogą S6. 

Zadaniem GDDKiA jest odtworzenie stanu istniejącego i jeżeli przy istniejącej drodze nie ma 

chodników to w ramach inwestycji nie będą one realizowane. 
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chodniki? 

20. Zabudowania przy ul. Myśliwskiej 14 

(Działka 373/19) są przewidziane do 

wyburzenia. 

Dlaczego tak długo trzeba czekać na 

odszkodowania? 

Czy las, którego jestem właścicielem 

zostanie wykupiony czy zostanie mój? 

Najkrótszy czas od wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) do 

wpłynięcia pieniędzy na konto w przypadku zawarcia ugody administracyjnej wynosi ok. 3 m-

ce. Przyspieszyć tych czynności z uwagi na obowiązujące procedury nie można. Wszystkie 

nieruchomości i teren znajdujący się w graniach pasa drogowego, który na planach został 

zaznaczony czerwoną linią przerywaną, zastaną wykupione i przejęte pod inwestycję.  

Jak wspominano wcześniej, ostateczny kształt pasa drogowego znany będzie na etapie 

opracowywania Projektu Budowlanego (wrzesień 2017r.) 

21. Moje gospodarstwo w rejonie węzła 

Szemud zostanie drogą S6 podzielone na 

pół, natomiast droga dojazdowa podzieli 

kolejne pole na pół: 

Czy zostanie wykupiony cały obszar 

pola? 

Jak będzie wyglądał dojazd do pól, które 

zostaną? 

Wskazane fragmenty działek z dwóch stron drogi są przewidziane do wykupu. 

 



         Gdańsk, 05.12.2015 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy 

drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica 

Trójmiasta” 

Zadanie 3 i 4 – na terenie gminy Szemud. 

 

W dniu 03 grudnia 2015 roku o godzinie 18:00 w Bojanie, przy ulicy Wybickiego 38, 

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 200 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. Annę Banach – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, 

3. Agnieszkę Wyczk - Wydział Nieruchomości, 

4. Piotra Michalskiego - Rzecznik Prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, 

 

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. 
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Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 03.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie  2 i 3 - na terenie gminy Szemud. Spotkanie 

odbyło się w sali widowiskowo-sportowej w Bojanie przy Wybickiego 38. 

 

L.P. Treść pytania do Wykonawcy Projektu Odpowiedź na pytanie 

1. Ulica Tartaczna Bojano (ostatni 

budynek): 

Ile nieruchomości nie zostało ujętych na 

projektach, które nam przedstawiacie? 

Jak będzie wyglądała droga z Bojana do 

Kielna? 

Prośba o omówienie lewoskrętu z 

Tartacznej. 

Czy droga S6 będzie wbudowana w 

skarpę przy ulicy Tartacznej?  

Na jakiej wysokości planowany jest 

nasyp na ulicy Tartacznej? 

Czy jest możliwość, zalesienia terenów, 

które będą nieużytkami przy ul. 

Tartacznej, celem zminimalizowania 

uciążliwości drogi? 

Czy planowane są ekrany akustyczne? 

Prezentowane mapy są mapami orientacyjnymi pobranymi z Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno Kartograficznej. Wiemy o tym, że ich aktualność pozostawia wiele do życzenia. 

Cały proces projektowy odbywa się na aktualnych mapach do celów projektowych 

opracowanych specjalnie na potrzeby tej inwestycji z datą aktualizacji wrzesień 2015r. 

Wskazany przez pytającego budynek znajduje się na mapie szczegółowej w skali 1:1000. 

Droga nr 218 przekracza drogę ekspresową pod wiaduktem wybudowanym w ciągu drogi 

S6. 

Odnośnie układu wysokościowego projektowanej drogi w tym rejonie Wnioskodawcę 

poproszono o zadanie oficjalnego pytania. 

Ekrany na wysokości ul. Tartacznej zostaną zaprojektowane. Obecnie trwają obliczenia i 

ustalana jest ich szczegółowa lokalizacja.  

Decyzja Środowiskowa na tym odcinku nie wskazywała potrzeby wykonania nasadzeń. 

Wnioskodawca poprosił władze gminy o wsparcie we wniosku w sprawie dodatkowych 

nasadzeń. 

2. Postulat, że drogę S6 należy przesunąć w 

stronę Miszewa. Z Szemuda droga 

powinna prowadzić do Miszewa. Będzie 

wtedy lepszy układ dla tranzytu i dla 

samego Szemuda. Jest to możliwe, 

ponieważ decyzja środowiskowa nie jest 

jeszcze uprawomocniona. Należy 

zlikwidować odcinek z Szemuda do 

węzła Chwaszczyno wraz z węzłem. Przy 

Decyzja Środowiskowa nie jest ostateczna. Jeżeli Decyzja Środowiskowa wydana na całe 60 

km byłaby zmieniana trasa S6 nie zostanie wybudowana z uwagi na brak możliwości 

pozyskania na jej finansowanie środków unijnych. Przy zmienionym przebiegu w zamian 

węzła Chwaszczyno powstałby węzeł Miszewo o podobnych parametrach. 

Kwestia oszczędności przedstawiona naszym zdaniem jest bardzo wątpliwa, ponieważ nie 

znamy jej założeń i dlatego trudno się do niej odnieść. 
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zmianie lokalizacji drogi oszczędności 

finansowe wyniosą około 1,4 mld zł. 

3. Budynek na działce 69/18 ulica 

Wołoszyna, Bojano: 

Czy budynek jest przewidziany do 

wyburzenia? 

Czy w tym miejscu będą ekrany 

akustyczne? 

Ulica Zacisze działka 69/12: 

Wskazany budynek na ul Wołoszyna nie jest przewidziany do wyburzenia. Pod inwestycję 

jest zabierany narożnik działki. Obecnie trwają obliczenia ekranów i ustalana jest ich 

szczegółowa lokalizacja. W takich przypadkach jak ten, ekrany wzdłuż drogi na pewno 

zostaną zaprojektowane. 

Budynek wraz z całą działką nr 69/12 na ul. Zacisze jest przewidziany do zajęcia pod 

inwestycję. Wszystkie nieruchomości znajdujące się w granicach pasa drogowego (na palnie 

czerwona przerywana linia) zostaną wykupione i przejęte pod inwestycję. 

Ostateczny kształt projektowanego pasa drogowego znany będzie na etapie opracowywania 

Projektu Budowlanego (wrzesień 2017 r.). 

4. Czy jest szansa na wprowadzenie zmiany 

trasy drogi na tym etapie? 

Ewentualna zmiana Decyzji Środowiskowej spowoduje, że cały odcinek od Lęborka do 

Gdyni nie zostanie wybudowany, ponieważ nie będziemy mieli możliwości wykorzystać 

przewidzianych na ten cel środków unijnych. Zamierzenie jest takie, żeby cały odcinek S6 od 

Szczecina do Gdańska powstał do 2020r. Należy podkreślić, że tak dużych pieniędzy w 

kolejnej perspektywie czasowej nie będziemy w stanie pozyskać. Z pozyskanych informacji 

z Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) wynika, że jest szansa ażeby decyzja 

stała się ostateczna do końca bieżącego roku.  

5. Ulica Wołoszyna. 

Czy resztówka działki zostanie 

wykupiona przez GDDKiA? 

Co mam zrobić z resztą działki, na którą 

mam wydane warunki zabudowy? 

Jaka jest obowiązująca data 

wywłaszczenia?  

W przypadku nieruchomości, które pozostają po podziale i brak jest możliwości użytkowania 

ich w dotychczasowy sposób przysługuje właścicielowi prawo wystąpienia do Inwestora z 

wnioskiem o wykup resztówki. GDDKiA nabywa tytuł prawny do nieruchomości w liniach 

rozgraniczających z dniem ostateczności decyzji zezwalającej na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID). 

7. Opinia na temat niekorzystnej lokalizacji 

MOP-u. Prośba o omówienie? Dlaczego 

ten MOP posiada parking dla pojazdów 

przewożących materiały niebezpieczne? 

Czy będą odszkodowania za utratę 

Lokalizacja MOP-u została zmieniona w stosunku do tej, która była w STEŚ z uwagi na 

zmianę i lokalizację węzła Chwaszczyno. Na etapie opracowania STEŚ węzeł miał inny 

kształt i jego odległość od lokalizowanego w okolicach Bojana MOP-u była normatywna. Po 

zmianie kształtu i lokalizacji węzła Chwaszczyno usytuowany MOP zgodnie z 

obowiązującym rozporządzeniem było zbyt blisko węzła. Po przeprowadzeniu analizy 
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wartości domu, który będzie stał przy 

drodze?  
również w zakresie środowiskowej MOP został przeniesiony w nowe miejsce koło 

Kamienia. Nowa lokalizacja MOP-u nie jest sprzeczna z zapisami Decyzji Środowiskowej. 

Miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych są zlokalizowane w pierwszym rzędzie w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi S6, zatem ich oddziaływanie na przyległy teren jest znacznie 

ograniczone. Wokół całego MOP-u został zaprojektowany wał ziemny o wysokość 3m, który 

ograniczy jego oddziaływanie na otoczenie. Budowa MOP-ów II i III najprawdopodobniej 

nie będzie równoczesna z budową drogi S6. Będą one budowane przez dzierżawcę, który 

zostanie wyłoniony w odrębnym przetargu przeprowadzonym przez GDDKiA. Parkingi dla 

pojazdów przewożących ładunki niebezpieczne muszą być zapewnione na każdym MOP-ie. 

Zgodnie z obowiązującym prawem ustala się odszkodowania jedynie za przejęte 

nieruchomości. 

8.  Droga gminna nad jeziorem ul Jeziorna: 

jest tam tunel pieszo-rowerowy pod 

drogą S6. Z uwagi na duży ruch na tej 

drodze złożymy wniosek o powiększenie 

tunelu i dostosowanie go do ruchu 

samochodowego. 

Droga po południowej stronie tunelu jest obecnie wyprowadzona na działkę prywatną. W 

ramach inwestycji projektowany układ dróg musi być podłączony do dróg publicznych. 

9. W jakiej kolejności będą wykonywane i 

oddawane zadania inwestycji? 

Droga została podzielona na cztery zadania ze względu na potencjał techniczny i 

ekonomiczny przyszłych wykonawców. W ten sposób na etapie przetargu zostanie 

zapewniona większa konkurencja i w przetargu będzie mogło startować więcej podmiotów. 

W pierwszym etapie ogłoszonego we wrześniu przetargu w każdym z zadań jest około 20 

firm. Inwestor ma zamiar realizować wszystkie zadania jednocześnie. Zakończenie realizacji 

wszystkich zadań jest przewidziane w jednym terminie to jest w lipcu 2020r. 

10. Ulica Jeziorna: 

Jak będzie rozwiązana kwestia dróg 

dojazdowych podczas budowy? 

Kto naprawi zniszczone nawierzchnie? 

Za zniszczone drogi w czasie budowy odpowiada wykonawca robót. Przed rozpoczęciem 

robót Wykonawca przy udziale władz samorządowych wykona inwentaryzację stanu 

istniejącego wszystkich dróg, po których będzie się poruszać. W przypadku gdy drogi te 

zostaną zniszczone Wykonawca jest zobowiązany do odtworzenia stanu pierwotnego. 

11. Bojano ul. Zacisze i Wołoszyna, działki 

69/12 i 69/17: 

Czy będzie zrobiona droga dojazdowa do 

części mojej działki?  

Dojazdy do działek będą zapewnione z projektowanej drogi dojazdowej. Z wszystkich dróg 

dojazdowych będzie zapewniony dostęp do przyległych działek. 

12. Jak będzie wyglądało połączenie od Przejazd będzie zapewniony drogą gminną oraz odcinkiem nowej drogi i pod wiaduktem w 
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Kielna do Bojana (ulica Tysiąclecia)? ciągu drogi S6 wzdłuż drogi wojewódzkiej. 

13. Czy w miejscu, w którym na poprzednim 

projekcie był MOP, będą teraz ekrany, 

skoro go przeniesiono? 

Czy przy ulicy Chłopskiej 

zaprojektowany jest przejazd? Jak będzie 

wyglądał dojazd z nowego osiedla? 

Proszę omówić drogę Bojano – 

Chwaszczyno. Czy będzie ona 

ulepszona? 

Jeżeli w bliskiej odległości od drogi S6 znajdują się zabudowania to po przeprowadzeniu 

symulacji i szczegółowych obliczeń, jeśli będzie to wymagane, ekrany zostaną 

zaprojektowane. 

Odnośnie przejazdu pod drogą S6 wnioskodawca złoży wniosek na piśmie. Odnośnie ul. 

Chłopskiej Inwestor otrzymał informację z Gminy, że jej część jest drogą prywatną i dlatego 

zostanie przeprowadzona ponowna analiza. Będą zaprojektowane w niezbędnym zakresie 

nowe drogi, które zapewnią dostęp do dróg publicznych na drodze do Chwaszczyna nie 

będzie wykonywał żadnych prac, ale będzie ona podłączona do ul. Nowej Rdestowej, która 

wiaduktem przekroczy drogę S6 a następnie będzie podłączona do istniejącej drogi DK20. 

14. Ulica Narcyzowa 8, Kielno. 

Jak będzie wyglądał dojazd z tego 

miejsca, w momencie, gdy zostaniemy 

odcięci od ulicy Kamieńskiej? 

 

Po południowej stronie drogi S6 do ul. Wczasowej została zaprojektowana w kierunku 

wschodnim droga spinająca istniejący układ dróg. 

15. Bojano Działka 3-8-3/20: 

Jak będzie wyglądał dojazd do działki? 
Wskazana działka będzie miała dojazd poprzez zaprojektowany łącznik. Dojazd będzie od 

węzła. 

16. Droga, która łączy węzeł Koleczkowo z 

drogą wojewódzką 218? To jest w tej 

chwili droga gminna. Czy zmieni się jej 

kategoria? 

Przekwalifikowanie dróg nie leży w gestii GDDKiA. Temat ten powinien być załatwiony 

poprzez ustalenia i dziania gminy ze Starostwem Powiatowym. Droga gminna w ramach 

projektu jest przebudowywana tylko na niezbędnym odcinku. Przy tej drodze klasy Z o 

szerokości jezdni 6m jest projektowany chodnik i ścieżka rowerowa. 

17. Bojano, Rolnicza 11 (ferma drobiu) 

działki 59/16 i 59/14. 

W jaki sposób będą zabezpieczone 

działki przed oddziaływaniem drogi? 

Czy wzdłuż mojej działki powstaną 

ekrany akustyczne? 

Wnioskodawcę prosimy o złożenie wniosku. Zgodnie z obowiązującym prawem, fermy 

drobiu nie podlegają ochronie przed hałasem. Jeżeli są tam zlokalizowane zabudowania 

mieszkalne to one podlegają ochronie. Obliczenia, na podstawie których jest wyznaczana 

lokalizacja ekranów są obecnie weryfikowane. Po weryfikacji obliczeń mapy z ostateczną 

lokalizacją ekranów zostaną udostępnione na stronie internetowej. 

18 Ulica Polna, Koleczkowo. 

Dlaczego termin składania wniosków jest 

tak krótki? 

Którędy będzie dojazd do ulicy Polnej 

podczas budowy? 

Dojazdy do przyległych działek do inwestycji na etapie budowy będą zapewnione przez 

Wykonawcę robót. Prace będą tak realizowane i etapowane, że dojazd do posesji i działek 

będzie zapewniony w całym okresie trwania budowy. Zapewnienie dojazdu jest 

obowiązkiem, który jest nakładany przez Inwestora na Wykonawcę na etapie przetargu na 

roboty budowlane. Dojazdy mogą być z utrudnieniami i jego trasa może być dłuższa, ale 
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Jak będzie przebiegał ruch z ul. Polnej po 

zakończeniu inwestycji? 

Dlaczego droga utrudnia zamiast 

ułatwiać życie mieszkańcom? 

Jak będzie wyglądał dojazd do jeziora? 

Dlaczego nie można dogadać się w 

kwestii przejazdu na ulicy Jeziornej? 

Prośba o umieszczenie w protokole 

analizy drogi przy ulicy Jeziornej 

(kwestia powiększenia tunelu). 

musi być zapewniona. Ruch z ul. Polnej będzie odbywał się drogami istniejącymi oraz 

odcinkami nowoprojektowanymi. Powstały układ zapewni obsługę i dostęp do przyległego 

terenu. W sprawie wiaduktu dla pojazdów pod drogą S6 w ciągu ul. Jeziornej gmina napisze 

stosowny wniosek natomiast Inwestor przeprowadzi dodatkowa analizę. 

Nad Zagórska Struga jest projektowana estakada i przejście dla dużych zwierząt  

19. Ile czasu będzie od decyzji rzeczoznawcy 

do wyprowadzki? 

Dlaczego ten termin jest taki krótki? 

Jaki jest ten termin w przypadku 

niezabudowanych działek? 

Trzy miesiące to stanowczo za krótki 

okres na znalezienie nowego miejsca 

zamieszkania lub wybudowanie się. 

Jeśli chodzi o nieruchomości zbudowanych budynkami mieszkalnymi w dniu wydania 

decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID) rzeczoznawca majątkowy 

powołany przez GDDKiA otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego. Jeśli 

właściciel nieruchomości zaakceptuje wycenę GDDKiA może w krótkim czasie podpisać 

ugodę administracyjna u wojewody. W ten sposób pomijamy długotrwałe procedury 

administracyjne konieczne w przypadku prowadzenia postępowania przez wojewodę. Taka 

ugoda pozwala na wypłacenie odszkodowania w terminie 3-4 m-cy od wydania decyzji 

ZRID. W przedstawionym harmonogramie data luty 2018r to data wydania decyzji ZRID. 

Od tej daty mogą być prowadzone wyceny nieruchomości. Jeśli chodzi o opuszczenie 

nieruchomości to w przypadku nadania decyzji ZRID trybu natychmiastowej wykonalności 

dla obecnie prowadzonych inwestycji opuszczenie nieruchomości następuje w okresie 6 m-

cy od wydania decyzji ZRID. Pierwszy kontakt z właścicielami zajmowanych nieruchomości 

ze strony Inwestora następuje tuż po złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wycena 

nieruchomości może rozpocząć sie po wydaniu decyzji ZRID. Jest ona przeprowadzana na 

dzień wydania decyzji ZRID. W przypadkach koniecznych Inwestor zgodnie z zapisami 

decyzji ZRID ma obowiązek właścicielowi zajmowanej nieruchomości zapewnić lokal 

zastępczy. Czasokres zapewnienia lokali zastępczych ustala wojewoda w decyzji ZRID. W 

przypadku opuszczenia nieruchomości w przeciągu 30 dni od wydania decyzji ZRID 

właściciel nieruchomości otrzymuje zwiększoną wypłatę odszkodowania o wartość 5%. 

Bardzo ważną rzeczą jest, ażeby właściciele nieruchomości posiadali uporządkowany stan 

prawny nieruchomości w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów prowadzonej 

przez Ośrodki Geodezyjne w Starostwach. Ewidencja powinna zawierać aktualne adres 
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zamieszkania, bowiem na znajdujący się w niej adresy będzie wysyłana cała korespondencja 

związana z nabywaniem nieruchomości. W księgach wieczystych należy uaktualnić 

wszystkie zapisy odnośnie m.in. obecnego właściciela, służebności, ograniczonych praw 

rzeczowych i hipotek. Wszystkie zmiany w tych dokumentach mogą być przeprowadzone 

tylko na wniosek właściciela nieruchomości. Odszkodowania dla nieruchomości 

niezabudowanych ustala wojewoda w trybie postępowania administracyjnego. Wojewoda 

powołuje rzeczoznawcę majątkowego, który ustala wartość nieruchomości. Na podstawie tej 

wyceny wojewoda wydaje decyzję ustalającą wielkość odszkodowania. Wojewoda proceduje 

postępowanie i po tym jak decyzja stanie się ostateczna w drodze tej decyzji jest ustalany 14 

dniowy okres wypłaty odszkodowania. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie 

zgadza się z wyceną wojewody ma prawo odwołać się od decyzji. W tym przypadku zgodnie 

z obowiązującymi przepisami właściciel nieruchomości otrzymuje wypłatę odszkodowania 

w wielkości 70% kwoty ustalonej przez wojewodę, natomiast proces odwoławczy jest 

prowadzony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nieruchomość przechodzi na własność 

Skarbu Państwa z dniem ostateczności decyzji ZRID. 

20. Proszę przedstawić procedurę 

przygotowania ksiąg wieczystych, aby 

procedura ustalenia wysokości 

odszkodowania była szybsza. 

Przygotowanie ksiąg wieczystych i ewidencji omówiono powyżej.  

Wszystkie zmiany w księgach wieczystych i w ewidencji  mogą być przeprowadzone tylko 

na wniosek właściciela nieruchomości. 

W razie stwierdzenia niezgodności na etapie procedowania wykupu znacznie jest wydłużany 

czas jego realizacji. 

21. Czy są jeszcze jakieś kwestie, na które 

musimy zwrócić uwagę przy księgach 

wieczystych? 

Gdzie mogę się udać, aby uzyskać 

dokładne informacje na temat mojej 

posesji? 

Pytania należy kierować od Oddziału GDDKiA w Gdańsku i w zależności od jego treści 

odpowiedzi udzieli odpowiedni Wydział. 

Można pytania zadawać również drogą mailową na adres wskazany w ulotce. 

22. Gdzie będzie dostępny protokół ze 

spotkania? 

Protokół ze spotkania będzie dostępny na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w 

zakładce "Spotkania informacyjne", "Gmina Szemud". Jeden protokół będzie z dzisiejszego 

spotkania natomiast drugi będzie odpowiedzią na państwa wnioski złożone do 10.12.2015r. 

Te dwa załączniki zostaną udostępnione na stronie internetowej w przeciągu 3 tygodni. 

Odpowiednia informacja o protokołach pokaże się również w zakładce "Aktualności". 

23. Trasa Chwaszczyno – Gdynia Dąbrowa – Dojazd z Chwaszczyna do osiedla Dąbrowa może odbywać się projektowaną ul. Rdestową 
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proszę o omówienie tej trasy. 

Jak z S6 będziemy się włączać do 

Obwodnicy Trójmiasta? 

Gdzie będzie wyjazd z S6 w stronę 

Gdyni? 

Dlaczego węzeł nie został 

zaprojektowany w Bojanie? 

lub poprzez węzeł "Chwaszczyno", drogą S6 i zjazdem na węźle "Gdynia Dąbrowa". Dojazd 

do Centrum Gdyni będzie odbywał się jak dotychczas na wprost z Chwaszczyna przez węzeł 

"Gdynia Wielki Kack" przy czym ul. Chwaszczyńska będzie drogą o parametrach drogi 

ekspresowej. 

24. Proszę omówić zjazd na Osowę. 

 

Wjazd do Osowej będzie odbywał się ul. Nową Kielnieńską lub jak dotychczas drogą nr 218. 

25. Bojano dojazd do działki 61. 

Dlaczego GDDKiA nie może 

wybudować 300 metrów dojazdu wzdłuż 

S6 do działki nr 61? 

Pytanie bez odpowiedzi. 

26. Dobrzewino ul. Siewna. 

Dlaczego termin składania wniosków jest 

do 10 grudnia, a nie do 17 grudnia, jak w 

Chwaszczynie? 

Dlaczego mapy są nieaktualne? 

Prośba o tunel rowerowo-pieszy w 

miejscu gdzie obecnie zaplanowane jest 

przejście dla zwierząt (ul. Siewna). 

Dlaczego nie można zaprojektować 

węzła w Bojanie? 

Każdej Gminie udostępniono materiały projektowe na stronie internetowej na tydzień przed 

spotkaniem informacyjnym. Jednocześnie ustalono że każda Gmina ma tydzień czasu na 

złożenie swoich wniosków do Inwestora. Każda Gmina jest traktowana jednakowo. Mapy 

orientacyjne są mapami poglądowymi. Stan projektowany należy oglądać na mapach 

szczegółowych w skali 1:1000. Są to aktualne mapy do celów projektowych na których 

naniesiono układ projektowany. Mapy te znajdują się na stronie internetowej. 

Wskazana nowa droga do Bojana prowadzi trasą z wykorzystaniem odcinka drogi nr 218. 

Jest ona niewiele dłuższa od drogi dotychczasowej. Nowe drogi dojazdowe projektowane w 

ramach inwestycji są drogami bitumicznymi. Zakres projektowanych rozwiązań związanych 

z budową drogi S6 nie może wykraczać poza obszar objęty Decyzją Środowiskową. 

Węzła w Bojanie nie można zaprojektować z uwagi na konieczność zachowania 

normatywnych odległości pomiędzy sąsiadującymi węzłami. Węzeł "Gdynia Dąbrowa" nie 

jest samodzielnym węzłem, ponieważ z węzłem "Chwaszczyno" tworzy on tzw. węzeł 

zespolony. Na tym odcinku są zaprojektowane wzdłuż drogi S6 jezdnie zbiorczo-

rozprowadzające, które dla całego układu węzła zapewniają zachowanie warunków 

normatywnych. 

Projektowane drogi ekspresowe S6 i Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej (OMT) przejmą 

cały ruch tranzytowy, który obecnie porusza się drogą DK6 i DK20. 

Droga S6 będzie miała dwa pasy ruchu w każdą stronę bez rezerwy pod przyszłościową 
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dobudowę trzeciego pasa ruchu. Przekrój normalny drogi S6 znajduje się w części 

rysunkowej na stronie internetowej. 

 



 



 



 



  

  

         

 

 

„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) 
 

SPOTKANIA INFORMACYJNE 
NA TERENIE GMINY SZEMUD 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Transprojekt Gdański  
zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6  

na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. 
 

Dwa spotkania informacyjne odbędą się w dniach 
01.12.2015r. o godz. 18:00 w Hali Widowiskowo-Sportowej w Szemudzie, ul. Szkolna 4A 

oraz 03.12.2015r. o godz. 18:00 w Zespole Szkół w Bojanie, ul. J. Wybickiego 38. 
 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 10.12.2015r.  
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 Szemud przewiduje się: 

 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, 

 budowę dwóch węzłów drogowych „Szemud” oraz „Koleczkowo”, 

 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 III, 

 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 10.12.2015r. 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  

 

 

 
 

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: 

 stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, 

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

 ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, 

 wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków, 

 poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, 

 zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne, 

 rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S6: 

 klasa techniczna – S, 

 prędkość projektowa – 100 km/h, 

 kategoria ruchu – KR6, 

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś, 

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

 liczba jezdni – 2, 

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

 szerokość pasa ruchu – 3,50 m, 

 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 Szemud 
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Wykaz wniosków i pytań złożonych do dnia 10.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po 

spotkaniach informacyjnych, które odbyły się w dniach 01 i 03.12.2015 r. w miejscowościach Szemud i Bojano w sprawie „Koncepcji 

Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 3 i 4 – na terenie 

gminy Szemud. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Odpowiedź na wniosek lub pytanie. 

1. Michał Skrzyński 

Wniosek z dnia 

05.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.1 

Pkt.1 Zaprojektowanie zjazdów i wyjazdów z TK na skrzyżowaniu z ul. Chłopską z uwagi  

na obowiązujące warunki techniczne jest  niemożliwe. 

Pkt.2 Budowa obiektu w tym miejscu nie jest konieczna. Dojazd do Bojana oraz drogi wojewódzkiej 

nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę DD_13+026L_4 oraz istniejące drogi 

gminne (m. in.  ul. Zamczysko i ul. Chłopską). 

Pkt.3 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, odszkodowania należą się jedynie  

za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa pod przyszły pas drogowy. 

Pkt.4 Ze względu na bliskie położenie węzła Chwaszczyno wykonanie MOP-u w tym miejscu nie 

jest możliwe. Odległość między pobliskimi wjazdami i zjazdami z drogi ekspresowej nie spełniałaby 

warunków rozporządzenia i stwarzałoby zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu. 

Pkt.5 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) Oddział w Gdańsku, jako 

Inwestor przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S6 nie odpowiada  

za przebudowę/ rozbudowę istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa na samorządach. 

Inwestycja jest prowadzona w granicach uzyskanej decyzji środowiskowej i wszelkie prace 

wykraczające poza decyzję są niemożliwe. 

2. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

24.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.32 

Pkt.1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt.2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej (w km ok. 9+000 przy węźle Szemud) został 

zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.3 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach,  

z uwagi na niewielkie natężenie ruchu, zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 
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pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd.  

Pkt.4 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt.5 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt.6 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.7 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.8 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.9 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 
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3. Grzegorz Malinowski  

Wniosek z dnia 

01.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.40 

 

Budynek zlokalizowany na działce 250/32 nie jest przewidziany do wyburzenia. Ekran 

przeciwhałasowy w tym miejscu został zprojektowany. 

 

4. Leszek Roda  

Marian Bach  

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.41 

 

Uwaga została uwzględniona. Droga dojazdowa zostanie zaprojektowana po północnej stronie drogi 

S6. 

5. Alicja Bazylko 

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.49 

 

Pkt. 1 Cała działka zostanie zajęta pod inwestycję. Ostateczny zakres linii rozgraniczających 

inwestycję, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie 

możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji  

o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego 

termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie 

ZRID planowane jest na luty 2018r.). 

Pkt. 2 Podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia  

z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID). Zgodnie z przyjętym harmonogramem 

planowany termin uzyskania decyzji ZRID to luty 2018 r.  

Pkt. 3 GDDKiA nie przewiduje rekompensaty w postaci innej nieruchomości. Odszkodowanie 

ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub treścią zawartej 

pomiędzy stronami ugody administracyjnej. 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. Stronom 

postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie w 

terminie 14 dni od jej doręczenia. Ponadto treścią decyzji odszkodowawczej Wojewoda Pomorski 
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zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zapłaty odszkodowania  

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się ostateczna. 

6. Sofia Kowalczyk 

Paweł Kowalczyk 

 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.50 

Zakres terenu zajęty pod inwestycję uwzględnia w niezbędnym zakresie zaprojektowane elementy 

związane z przejściem dla średnich zwierząt.  

Propozycja przedstawiona w Państwa piśmie, polegająca na wykupie szerszych pasów terenu  

w sąsiedztwie projektowanego przejścia dla zwierząt średnich, co tworzyłoby coś w rodzaju 

korytarza umożliwiającego najście zwierząt w kierunku przejścia, można uznać za poprawną. Nie 

mniej jednak należy zauważyć, że projektowane przejście było przewidziane bardziej jako obiekt 

umożliwiający poruszanie się zwierząt w obrębie przecinanego drogą kompleksu leśnego. Z uwagi 

na fakt, że kompleks stanowiący własność prywatną jest, ale i pozostanie w większości terenem 

ogrodzonym a więc niedostępnym dla zwierząt średnich, dla których przejście to jest dedykowane, 

z dużym prawdopodobieństwem nie będzie ono wykorzystywane przez te zwierzęta. Na uwagę 

zasługuje również fakt, iż w momencie przygotowywania dokumentacji środowiskowej, wskazany 

szlak migracji zwierząt, który poprowadzony był przez przedmiotowy kompleks leśny miał swoją 

kontynuację z północy na południe. Obecnie zagospodarowanie terenu na południe od planowanej 

drogi (na północ i południe od ul Wejherowskiej) oraz duże tempo powstawania nowej zabudowy 

spowoduje „zamknięcie” korytarza na południe od nowej S6. W związku z powyższym, wystąpienie 

łącznie tych dwóch okoliczności poddaje w wątpliwość projektowania w tym miejscu przejścia  

dla zwierząt średnich. W miejscu tym należałoby zachować obiekt umożliwiający 

migrację/przemieszczanie się gatunkom zwierząt mniejszych, dla których wygrodzenie nie stanowi 

bariery. Dodatkowym argumentem za pozostawieniem w tym miejscu drożności dla zwierząt 

małych jest obecność blisko drogi zbiornika, który stanowi miejsce bytowania herpetofauny. 

Jednocześnie dla zachowania zgodności z DoUŚ co do liczby projektowanych przejść średnich 

zaleca się zaprojektowanie poprzez zwiększenie parametrów obiektu MA-3 (9+756), obecnie 

wskazywane jako przejście dla zwierząt małych (PZM-25). Obiekt ten zlokalizowany jest  

na naturalnym korytarzu migracji rzeki Gościcince. Dodatkowo miejsce oraz jego 

zagospodarowanie może gwarantować drożność przejścia dla zwierząt średnich w perspektywie 

wieloletniej.  

Podsumowując parametry przejścia PZŚ-4 zmniejszone zostaną do parametrów przejścia  

dla zwierząt małych, bez tworzenia dodatkowych pasów najścia do przejścia, zaś parametry 

przejścia nr PZM-25 (obiekt MA-3) zwiększone zostaną do przejścia przeznaczonego dla zwierząt 
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średnich. Wprowadzone zmiany przeanalizowane zostaną dogłębnie na etapie projektu budowalnego 

podczas opracowywania ponownego raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

 

7. Henryk Warkusz  

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.51 

 

Wniosek został uwzględniony. W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem 

przyległym do jezdni. Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. 

Ciągłość ul. Słonecznej zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

  

8. Mariola Kubicka  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.52 

 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 2 Na obiektach: WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zostanie zaprojektowany chodnik, 

na obiektach WD-20, WD-21 i WD-26 powstanie chodnik ze ścieżką rowerową. 

Pkt. 3  

Konieczność zmiany lokalizacji MOP III wynikła w trakcie trwającego procesu 

projektowego. Celem wcześniejszego etapu projektowego, tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego (STEŚ) było m.in. uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów, ustalenie 

typów i podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych oraz wybór wariantu 

rekomendowanego, dla którego wydana została DoŚU. Faza Koncepcji Programowej (obecny etap 

inwestycji) polega m.in. na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi 

(tzn. uszczegółowieniu założeń projektowych przyjętych na wcześniejszym etapie projektowym 

(STEŚ)). W trakcie procesu projektowego, zmianie uległy m.in. parametry techniczne węzła 

Chwaszczyno. Po uszczegółowieniu rozwiązań w rejonie wymienionego węzła, wymagana, zgodnie 

z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430, minimalna odległość między pasem włączenia a wyłączenia 

sąsiadujących ze sobą węzła i MOP, nie została zachowana. Podjęto więc decyzję o zmianie 

uprzednio przyjętej lokalizacji. Nowa lokalizacja musiała zaś spełniać również wiele innych 
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obwarowań (zgodnych z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430 oraz zapisami DoŚU). 

Pkt. 4 Błędną nazwę ulicy poprawiono. 

9. Andrzej Wandtke  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.53 

 

Zjazd na działkę nr 29/1 zostanie zapewniony. Szczegółowy projekt zjazdów na wszystkie działki 

zostanie wykonany na etapie projektu budowlanego. 

 

10. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.54 

Wniosek został uwzględniony. Pod obiektem WA-3, w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu 

pieszych, zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. Po stronie wschodniej 

zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę rowerową. 

11. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.55 

Wniosek został uwzględniony. W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został 

zaprojektowany przejazd dla pieszych i pojazdów samochodowych pod droga ekspresową  

o normatywnej skrajni pionowej 4,5m.  

Ponadto: 

Pkt. 1 Ul. Jeziorna zostanie przebudowana w zakresie koniecznym dla tej inwestycji. 

Pkt. 2 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie, istniejącym odcinkiem 

ul. Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

  

Ekrany przeciwhałasowe w przedstawionych miejscach zostały zaprojektowane. 

12. Monika Brylowska  

Krzysztof Brylowski  

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.56 

Wniosek został uwzględniony. Na przebudowywanym odcinku ul. Klonowej i ul. Obrońców 

Szemuda chodnik zostanie zaprojektowany.  
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13. Karolina Gawryś  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.57 

 

Ad. 1. Po przeprowadzeniu ponownej analizy stwierdzono, że budynek, na obecnym etapie 

projektowym, nie jest przewidziany do wyburzenia. Dojazdy do przyległych nieruchomości zostaną 

zapewnione. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę). Termin uzyskania ZRID, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada 

na luty 2018r. 

Ad. 2. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ostateczny kształt projektowanego pasa 

drogowego, będzie znany na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji ZRID. 

Ustawodawca rozstrzygnął, że Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego nabywa 

własność z mocy prawa, ale dopiero z dniem, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna. Skutek 

nabycia następuje z ustawy (ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (specustawa)). 

Brak jest zatem, w obowiązującym stanie prawnym, innych możliwości nabycia/przejęcia 

nieruchomości pod drogę publiczną niż w sposób opisany w przepisach ustawy. Dopiero 

ostateczność decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej przesądza o skutku w postaci 

nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa.  

Ad. 3, 4 i 6. Informujemy, że podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości 

odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności 

nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID). 

Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę  

lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. 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. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji 

ustalającej odszkodowanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Ponadto treścią decyzji 

odszkodowawczej Wojewoda Pomorski zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  



8 | S t r o n a  
 

i Autostrad do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się 

ostateczna.  

Informujemy, że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, gdy decyzji ZRID 

nadany został rygor natychmiastowej wykonalności decyzja ta zobowiązuje do niezwłocznego 

wydania nieruchomości, opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Wydawana nieruchomość 

powinna być opróżniona z wszystkich nietrwale związanych z nią elementów, tj. takich, które  

po odłączeniu nie powodują uszkodzenia całości. W przypadku, gdy decyzja ZRID, 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 zgodnie z terminami ustalonymi w treści decyzji ZRID. W przypadku,  

gdy faktyczne objęcie nieruchomości w posiadanie przez inwestora następuje po terminie ustalonym 

w decyzji ZRID inwestor nie ma obowiązku do wskazania lokalu zamiennego. Przejęte przez 

inwestora nieruchomości przekazywane są bezpośrednio do wykonawcy prac budowlanych. 

Jednocześnie pragniemy podkreślić, że szczegółowe informacje bezpośrednio dotyczące 

nieruchomości przewidzianej do przejęcia będą udzielane indywidualnie przed przejęciem 

nieruchomości.   

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 
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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 zgodę, by całość odszkodowania otrzymał właściciel bądź użytkownik 

wieczysty (jeśli uzna, że odszkodowanie nie wpływa na zabezpieczenie kredytu).  

Ad.5. Przetarg na kupno pozostawionych rzeczy nie jest przewidziany. 

UWAGA! 
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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. 

14. Manuela Blok  

Krzysztof Blok  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.58 

 

Odpowiedź na wnioski: 

- bezpośrednie połączenie ulicą Kieleńską od Koleczkowa do Kielna zostanie zachowane, 

- wjazd na ulice: gen. Maczka, gen. Andersa, gen. Bema zostanie zapewniony, 

- projekt organizacji ruchu (zawierający m. in. lokalizacje przejść dla pieszych) zostanie 

przygotowany na etapie opracowania projektu budowlanego, 

- w ciągu ulicy Kieleńskiej, na przebudowywanym odcinku zaprojektowano chodnik i ścieżkę 

rowerową, 

- z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy chronionym obiekcie nie zostały przekroczone. W związku z powyższym nie zaprojektowano 

ekranów przeciwhałasowych. 

- w ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany przejazd dla pieszych  

i pojazdów samochodowych pod droga ekspresową o normatywnej skrajni pionowej 4,5m, 

- w miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 
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przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

- na obiektach: WD-18, WD-22, WD-23, WD-25 zostanie zaprojektowany chodnik, na obiektach 

WD-20, WD-21 i WD-26 powstanie chodnik ze ścieżką rowerową, 

- w ciągu drogi wojewódzkiej 218 pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem 

po stronie zachodniej, po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na 

przyszłą ścieżkę rowerową, 

- w ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

15. Anna Hermann  

Mieczysław Hermann  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.59 

 

Pkt. 1 Na obiekcie WD-20 została zaprojektowana droga klasy G (głównej) wraz z chodnikiem  

i ścieżką rowerową. 

Pkt. 2 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Przy węźle Szemud zaprojektowano ekran wzdłuż drogi S6 na wysokości działek 861/5 i 29/2. 

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy wskazanej zabudowie natężenie hałasu  

nie przekroczyło wielkości dopuszczalnych i dlatego ekranów nie zaprojektowano. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

16. Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Pkt. 1 Działki nr: 250/30, 250/31, 250/34, 250/35, 250/40 zostaną w tylko w części przejęte pod 

budowę drogi. Działka nr 250/39 pozostanie w stanie obecnym. 

Pkt. 2 Na rzecz Skarbu Państwa przejęta zostanie niezbędna pod projektowany pas drogowy część 
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Sprawa 4110/188.1.60 

 

nieruchomości. Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości,  

a pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca 

drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie  

o wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem 

Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje  

się do wykorzystania na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę 

wniosku właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej 

przepisu jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 

(ZRID) waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania podziału nieruchomości 

treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego podziału nieruchomości. 

Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe dopiero po wydaniu przez 

Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru ostateczności. Zgodnie  

z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania decyzji ZRID przypada 

na luty 2018 r. 

Pkt. 3 Do działki nr 250/35 zostanie zapewniony dojazd z projektowanej drogi dojazdowej 

DD_0+281Pb_4. 

Pkt. 4 Ekran przeciwhałasowy wzdłuż drogi S6 przy wymienionych wyżej działkach został 

zaprojektowany. 

17. Grzegorz Malinowski  

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.61 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.40. 

18. Leszek Andrzejewski  

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.62 

 

Przebudowa/ rozbudowa układu drogowego w m. Koleczkowo jest poza zakresem kompetencji 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. W ramach przedsięwzięcia 

związanego z budową drogi ekspresowej S6 w niezbędnym zakresie przebudowane zostaną odcinki 

dróg publicznych (innych kategorii niż drogi krajowe), które są w kolizji z projektowaną inwestycją 

(i znajdują się w granicach decyzji środowiskowej). 
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19. Agata Puławska  

Tomasz Puławski  

 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.63 

 

Pkt. 1 W obrębie węzła Koleczkowo zostanie zaprojektowany chodnik wraz ze ścieżką rowerową. 

Ze względu na zakres decyzji środowiskowej, wydanej dla tej inwestycji, nie ma możliwości 

wydłużenia chodnika aż do istniejącego chodnika w Koleczkowie. Budowa chodnika przy drogach 

samorządowych leży w gestii samorządów lokalnych. 

Pkt. 2 Nieruchomość znajdującą się przy ul. Andersa 22 znajduje się w odległości ok. 300 m od 

drogi S6 i nie wymaga zabezpieczeń przeciwhałasowych. 

Pkt. 3 Wjazd i wyjazd z ulicy gen. Maczka będzie się odbywał za pomocą skrzyżowania prostego  

w miejscu skrzyżowania ulic: Kieleńskiej, Bema oraz gen. Maczka. Ul. Kieleńska będzie ulicą 

dwukierunkową. 

Pkt. 4 Skrzyżowanie ul. Kieleńskiej i ul. Wejherowskiej znajduje się poza zakresem kompetencji 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku (jest zlokalizowane poza 

zakresem inwestycji i nie jest objęte decyzją środowiskową).  

20.  Piotr Kania  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.64 

 

Konieczność zmiany lokalizacji MOP III wynikła w trakcie trwającego procesu 

projektowego. Celem wcześniejszego etapu projektowego, tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego (STEŚ) było m.in. uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów, ustalenie 

typów i podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych oraz wybór wariantu 

rekomendowanego, dla którego wydana została DoŚU. Faza Koncepcji Programowej (obecny etap 

inwestycji) polega m.in. na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi 

(tzn. uszczegółowieniu założeń projektowych przyjętych na wcześniejszym etapie projektowym 

(STEŚ)). W trakcie procesu projektowego, zmianie uległy m.in. parametry techniczne węzła 

Chwaszczyno. Po uszczegółowieniu rozwiązań w rejonie wymienionego węzła, wymagana, zgodnie 

z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430, minimalna odległość między pasem włączenia a wyłączenia 

sąsiadujących ze sobą węzła i MOP, nie została zachowana. Podjęto więc decyzję o zmianie 

uprzednio przyjętej lokalizacji. Nowa lokalizacja musiała zaś spełniać również wiele innych 

obwarowań (zgodnych z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430 oraz zapisami DoŚU). 

Dla nowej lokalizacji została przeprowadzona wszechstronna analiza, która nie wykazała 

sprzeczności lokalizacji z zapisami decyzji środowiskowej. 

Budowa MOP III w zmienionej lokalizacji jest możliwa, ponieważ mieści się on w zakresie 

terenu inwestycji branego pod uwagę na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. MOP 

jako element towarzyszący drodze, a więc jeden ze składowych elementów przedsięwzięcia może 

ulegać modyfikacji i będzie to poddane ocenie na etapie ponownej oceny oddziaływania  

na środowisko, sporządzonej na etapie projektu budowlanego.  Obecnie sporządzona analiza nowej 
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lokalizacji MOP dla etapu koncepcji programowej wskazuje, że nowa lokalizacja MOP III jest 

środowiskowo korzystna. 

W kwestii zabezpieczenia akustycznego zabudowań mieszkalnych dla ul. Reymonta w 

Kamieniu informujemy, że w wyniku przeprowadzenia analiz przeciwhałasowych zaprojektowano 

ekran przeciwhałasowy wzdłuż drogi S6 oraz jako przedłużenie ekranu wał ziemny o wysokości 3m 

wzdłuż MOP-u. 

Ponadto należy mieć na względzie, że na etapie projektu budowlanego sporządzony zostanie raport 

o oddziaływaniu na środowisko i przeprowadzona zostanie ponowna ocena oddziaływania  

na środowisko. Ponowna ocena oddziaływania na środowisko zawierać będzie również ponownie 

zaktualizowaną (na czas opracowywania projektu) ocenę akustyczną, która uwzględniać będzie 

zaktualizowane zagospodarowanie terenu i zabudowę chronioną akustycznie, a jej wyniki 

odniesione zostaną do aktualnych wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826  

z późniejszymi zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  

1 października 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109)]. Stosownie do tych wymogów,  w miejscach 

gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji zabudowań, zostaną 

przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu, zostaną wskazane środki minimalizujące m.in. ekrany 

akustyczne. 

21. Draws Stanisław – sołtys 

wsi Szemud 

Rada Sołecka 

Radni Gminy Szemud 

Lista z podpisami 9 osób 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.65 

 

Odpowiedź na wnioski: 

- w ciągu drogi wojewódzkiej 224 (WD-20), w obrębie węzła Szemud powstanie droga klasy G 

wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, 

- zatoki autobusowe w tym rejonie zostaną zaprojektowane, 

- chodnik, bariery oraz poręcze, w koniecznym zakresie, powstaną w obrębie węzła Szemud, 

- na wiadukcie WD-22 zostanie zaprojektowany chodnik, a na obiekcie WD-21 chodnik ze ścieżką 

rowerową, 

- w miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 
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zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 

22.  Barbara Pałasz  

Andrzej Pałasz  

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.66 

 

W ramach przygotowania inwestycji została uzyskana decyzja środowiskowa, która narzucała 

warunki jakie należy spełnić odnośnie wpływu inwestycji na środowisko. Wszystkie te warunki 

zostały w projekcie Trasy Kaszubskiej spełnione. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Część wniosków związanych z budową chodników i ścieżek rowerowych również została 

uwzględniona. 

 

23. Maria Nowicka – Sołtys wsi 

Głazica 

  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.67 

 

 

Pkt. 1-2 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. Z uwagi na charakter 

projektowanej drogi (dojazdowa) i przewidywane niewielkie natężenie ruchu nie przewiduje się 

budowy chodnika i ścieżki rowerowej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami na przedmiotowym 

odcinku drogi oświetlenie nie jest wymagane.  

Pkt. 3 Na ulicy Wejherowskiej, w obrębie węzła Szemud, zostanie zaprojektowana droga wraz  

z chodnikiem, ścieżką rowerową i oświetleniem drogowym.  

24. 1. P.P-U. BAKS Stanisław 

Kowalewski 

2. VIA POLONIA             

SP. Z O.O. 

  

Wniosek został uwzględniony. W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem 

przyległym do jezdni. Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. 

Ciągłość ul. Słonecznej zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.
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3. CONSILIA Andrzej 

Kowalewski 

 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.68 

 

25. Lucyna Bielska  

Piotr Bielski  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.69 

 

Cała działka jest przewidziana do zajęcia pod inwestycję. 

Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę  

lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. 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. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji 

ustalającej odszkodowanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Podstawą do rozpoczęcia procedury 

ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa 

własności nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (decyzja 

ZRID). 

26. Stefan Miotke  

Józef Miotke  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.70 

 

 

 

Po ponownej analizie warunków terenowych (m.in. niekorzystne warunki gruntowe, duże różnice 

wysokościowe), możliwości technicznych korekty projektowanego układu drogowego drogi 

ekspresowej, zapisów decyzji środowiskowej itp. stwierdzono, że przebieg drogi powiatowej oraz 

lokalizacja wiaduktu WD-23, na obecnym etapie projektowym, nie ulegnie zmianie. Nieruchomości 

znajdujące się przy działkach nr 51/1 i 51/2 przewidziane są do wyburzenia.  

Przedsięwzięcie związane z budową drogi ekspresowej wpłynie na zmianę gospodarki wodnej w 

rejonie inwestycji. Wszelkie rowy melioracyjne w rejonie przedmiotowej inwestycji, zostaną 

przebudowane zgodnie z warunkami wydanymi przez odpowiednich zarządców cieków. 
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27. Władysław Sancewicz  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.71 

 

 

 

Na chwilę obecną nieruchomość jest przewidziana do wykupu w części niezbędnej pod przyszły pas 

drogowy. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ostateczny kształt projektowanego pasa 

drogowego, będzie znany na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji ZRID. 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym  

na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania  

na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela 

pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe 

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 

podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

Po sprawdzeniu danych w księdze wieczystej stwierdzono, że projektowana droga DS_5+676P_4 

została podłączona do drogi gminnej (ul. Wczasowa). 

Na obszarze, który obejmuje inwestycja odtwarzane jest istniejące odwodnienie, w tym rowy 

melioracyjne. Rów, o którym Pan wspomina w swoim piśmie, jest doprowadzony do istniejącego 

rowu melioracyjnego, którego dalszy bieg znajduje się już poza zakresem inwestycji. 

Na wiadukcie WD-25 zaprojektowano drogę klasy L o szerokości 5,5 m wraz z chodnikiem. 

Szerokość nawierzchni wynika z rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i w przypadku drogi lokalnej wynosi 5,5m. 

Wodociąg oraz gazociąg w miejscach kolizji z projektowanym układem drogowym zostaną 

przebudowane w ramach inwestycji. 

28. Michał Skrzyński  

Lista z podpisami 5 osób 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Pkt. 1 Zaprojektowana droga DD_13+026L_4 zgodnie z wnioskiem gminy zostanie przedłużona  

do ulicy Zamczysko. 

Pkt. 2 Na wysokości Pana zabudowań został zaprojektowany ekran przeciwhałasowy. Rodzaj ekranu 

ustali wykonawca na etapie projektu budowlanego. 

Pkt. 3 Budowa obiektu w miejscu kolizji projektowanej drogi ekspresowej S6 z ul. Chłopską w m. 
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Sprawa 4110/188.1.72 

 

Dobrzewino  ze względów ekonomicznych nie znajduje uzasadnienia. Dojazd do m. Bojano oraz 

drogi wojewódzkiej nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę DD_13+026L_4 oraz 

istniejące drogi gminne (m. in.  ul. Zamczysko i ul. Chłopską). 

Pkt. 4 Zaznaczony przez Pana obszar ulicy Chłopskiej znajduje się w większości poza zakresem 

decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji. GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących 

dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa na odpowiednich samorządach. Inwestycja jest 

prowadzona w granicach uzyskanej decyzji środowiskowej i wszelkie prace wykraczające poza 

decyzję są niemożliwe. 

Pkt. 5 Ul. Lesoki znajduje się poza obszarem inwestycji (decyzji środowiskowej). 

Pkt. 6 Zaprojektowanie zjazdów i wyjazdów z TK na skrzyżowaniu z ul. Chłopską z uwagi  

na obowiązujące warunki techniczne jest niemożliwe. 

Odległość Pańskiego domu od projektowanej drogi S6 wynosi ok. 140 m. 

29. Leszek Michalik  

  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.73 

 

Pkt. 1 Na każdym wiadukcie w gminie Szemud zostanie zaprojektowany chodnik, a na wiaduktach 

WD-20, WD-21 i WD-26 ponadto powstanie ścieżka rowerowa. 

Pkt. 2 Chodniki powstaną na dojazdach do wiaduktów, na których przebudowa drogi jest konieczna 

w ramach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6.  

Pkt. 3 W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

30. Rafał Olszewski  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.74 

 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej.  

Pkt. 2 Przy ulicy Polnej w pobliżu istniejących zabudowań zaprojektowano ekrany 

przeciwhałasowe. 
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31. Anita Kukułowicz  

Lista z podpisami 31 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.75 

 

Ul. Załączna zostanie przebudowana na odcinku od DW224 do DD_9+390L_3.  

Na przedstawionym przez państwa rysunku z etapu STEŚ jest wrysowany wodociąg (wB),  

a nie projektowana droga. 

32. Jolanta Stobba  

Marian Stobba  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.76 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

33. Makurat Renata 

Makurat Stanisław 

Makurat Justyna 

Makurat Krzysztof 

Abraham Agata 

Abraham Łukasz 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.77 

Pkt. 1 Na obiekcie WD-23 zostanie zaprojektowany chodnik. GDDKIA nie odpowiada  

za przebudowę/ rozbudowę istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa  

na odpowiednich samorządach. Ponadto informujemy, że w wyniku ponownej analizy przebieg 

drogi dojazdowej do MOP-u został zmieniony. Droga ta teraz będzie przebiegała przy działkach 

47/6, 47/7, 53/17, 53/18 i  dalej przy projektowanej drodze S6 do MOP-u. Na odcinku, na którym 

dojazd do MOP-u pokrywa się z ul. Pod Lasem zostanie wykonana nowa droga o nawierzchni 

bitumicznej. 

Pkt. 2 W ramach realizowanego przedsięwzięcia GDDKIA zobowiązana jest do przebudowy 

istniejącego uzbrojenia terenu, w niezbędnym zakresie kolidującym z projektowanymi elementami 

drogi ekspresowej, zatem nadal będą Państwo posiadali podłączenie do istniejącej kanalizacji 

sanitarnej. Budowa docelowego układu sieci kanalizacyjnej należy do obowiązku właściwego 

samorządu. 

Pkt. 3 Zjazdy do poszczególnych działek zostaną zapewnione i będą zaprojektowane na etapie 

projektu budowlanego. 

Pkt. 4 Zmiany zapisów w ewidencji gruntów nie leżą w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych 

i Autostrad. 

Pkt. 5 Ekrany w tym miejscu zostały zaprojektowane. 

Pkt. 6 W stanie istniejącym oświetlenie, wzdłuż wskazanych ulic, nie występuje. W ramach 

inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 GDDKIA zobowiązana jest do wykonania 
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przebudowy tylko w przypadku występujących kolizji. 

34. Dunaj Barbara 

Dunaj Antoni 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.78 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe.  

Na wysokości ulicy Tartacznej powstanie ekran przeciwhałasowy.  

Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu 

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).W ramach inwestycji przewiduje  

się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji środowiskowej. Zgodnie  

z powyższą decyzją nasadzenia w tym obszarze nie są wymagane.  

35. Lange Natalia 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.79 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Na każdym wiadukcie w gminie Szemud zostanie zaprojektowany chodnik, a na wiaduktach  

WD-20, WD-21 i WD-26 dodatkowo powstanie ścieżka rowerowa. 

W miejscu istniejących przystanków autobusowych na węźle Szemud powstaną nowe zatoki 

autobusowe. 

Ze względu na prognozowane natężenie ruchu autobusów budowa buspasa nie jest uzasadniona. 

36. Szymańska Anna 

Szymański Krzysztof 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 
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Sprawa 4110/188.1.80 

37. Suligowska Elżbieta 

Suligowski Marian 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.81 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

38. Wilczewski Jan 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.83 

Projektowana droga DD_13+026L_4 zostanie przedłużona do ul. Zamczysko. 

Budowa obiektu w miejscu kolizji projektowanej drogi ekspresowej S6 z ul. Chłopską  

w m. Dobrzewino, ze względów ekonomicznych, nie znajduje uzasadnienia. Dojazd do m. Bojano 

oraz drogi wojewódzkiej nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę DD_13+026L_4 

oraz istniejące drogi gminne (m. in.  ul. Zamczysko i ul. Chłopską). 

 

39. Wilczewska Jadwiga 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.84 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.83. 

40. Wilczewska Ewa 

Wilczewski Andrzej 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.85 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.83. 

41. Mieszkańcy wsi Grabowiec 

Gm. Szemud 

Lista z podpisami 22 osób 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Wniosek został uwzględniony. Na obiekcie WD-21 powstanie chodnik oraz ścieżka rowerowa 

natomiast na obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowany chodnik. 
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Sprawa 4110/188.1.86 

42. Cisłowski Tomasz 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.87 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

Zakres oświetlenia dróg zostanie zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

43. Hallmann Maria 

Hallmann Henryk 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.88 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Na wysokości działek 191/1 i 191/8 zaprojektowano ekran przeciwhałasowy wzdłuż drogi S6. 

 

44. Krefta Janina 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.89 

Pkt. 1 Na obecnym etapie projektowym, wymienione nieruchomości nie są przewidziane  

do wykupu. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji na zezwolenie realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę). 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym na 
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właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania na 

dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela pozostałej 

po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe  

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 

podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

Pkt. 2 Ul. Załączna zostanie przebudowana na odcinku od DW224 do DD_9+390L_3.  

Pkt. 3 Na obecnym etapie projektowym działka nr 59 pomiędzy łącznicą, a drogą DD_9+563P_3  

nie jest przeznaczona do wykupu. Część działki 57/12 po południowej stronie drogi S6 zostanie 

zajęta pod inwestycję. Ostateczny kształt pasa drogowego, zgodnie z odpowiedzią do punktu nr1, 

znany będzie na etapie Projektu Budowlanego. 

Pkt. 4 Zatoki autobusowe zostaną zaprojektowane. 

Pkt. 5 Na wiadukcie WD-20 zostanie zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa. 

Pkt. 6 W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy istniejącej zabudowie na działce 863/8 natężenie 

hałasu nie przekroczyło wielkości dopuszczalnych i dlatego ekranów nie zaprojektowano. 

Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu 

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

45. Hirsz Mariusz 

Lista z podpisami 58 osób 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

Po przeprowadzeniu ponownej analizy ustalono, że na  obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowana 

droga z jednostronnym chodnikiem. Po południowej stronie projektowanej drogi S6 chodnik będzie 

po stronie wschodniej. Za skrzyżowaniem z drogą DD_1+482L_4 chodnik zostanie przeniesiony  

na stronę zachodnią. 



24 | S t r o n a  
 

 

Sprawa 4110/188.1.90 

46. Mieszkańcy wsi Grabowiec 

Gm. Szemud 

Lista z podpisami 30 osób 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.91 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.86. 

47. Damaszke Iwona 

Damaszke Marcin 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.92 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

48. Formella Mirosława 

Formella Jan 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.93 

Wniosek został uwzględniony. W ciągu ulicy Bursztynowej w m. Głazica powstanie wiadukt wraz  

z chodnikiem przyległym do jezdni. Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu  

ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod 

estakadą EA-5.  

 

49. Eksploatacja Kruszywa 

Naturalnego Jan Formella 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.94 

Na terenie żwirowni w m. Głazica przejazd pod wiaduktem WA-2 będzie zachowany. Dwa dojazdy 

do żwirowni wynikały z tego, że w ciągu ul. Bursztynowej nie był planowany wiadukt, w związku  

z czym należało zapewnić dojazd zarówno od strony północnej jak i południowej projektowanej 

drogi S6. Po spotkaniach informacyjnych podjęto decyzję o budowie wiaduktu w ciągu ulicy 

Bursztynowej, więc w chwili obecnej potrzebny będzie tylko jeden zjazd do żwirowni. Proponujemy 

pozostawienie zjazdu po stronie północnej ze względu na mniejsze spadki podłużne na tej drodze. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku nie przewiduje organizowania 

spotkania w celu omówienia dojazdu do zakładu. 
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50. Mieszkańcy Bojana 

Lista z podpisami 27 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.95 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy ul. Wiosennej i Słonecznej nie zostało przekroczone. W związku z powyższym nie 

zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. 
Przy ul. Wołoszyna na części działki 69/18 oraz na działce 69/22 pod drogą S6 zostanie 

zaprojektowany tunel do przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego 

 

51. Dopke Kamil 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.96 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego pieszym na przebudowywanym odcinku 

drogi wojewódzkiej nr 218, pod wiaduktem WA-3, zostanie zaprojektowany chodnik oraz zostanie 

zachowana rezerwa terenu pod przyszłą ścieżkę rowerową. 

52. Karwacki Marek 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.97 

Na obiekcie WD-25 zostanie zaprojektowany chodnik, natomiast na obiekcie WD-26 chodnik  

ze ścieżką rowerową. 

53. Zarząd Powiatu 

Wejherowskiego 

Ul. 3 maja 4 

84-200 Wejherowo 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

Zasadne wnioski władz samorządowych, jak i mieszkańców, po rozpatrzeniu zostaną uwzględnione 

w opracowywanym projekcie. 
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Sprawa 4110/188.1.98 

54. Krauz – OIL Sp. z  o. o. 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.99 

Pkt. 1 Wjazd do stacji paliw przy ulicy Mercerstwo będzie się odbywał w dotychczasowy sposób  

za pomocą istniejącego zjazdu, który nie jest likwidowany. 

Pkt. 2 Na przebudowywanym, w ramach przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej 

S6, odcinku ul. Wejherowskiej zostanie zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa.. 

 

55. Żemło Karol 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.100 

Wniosek został uwzględniony. W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został 

zaprojektowany chodnik oraz droga dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie 

zapewnione miejsce na lokalizację ścieżki rowerowej. 

56. Goryl Dominika 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.101 

 

Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie Studium 

Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie STEŚ 

przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. Wybrany 

wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie wariantu  

tj. IIA2 w marcu 2011roku został złożony, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Gdańsku (RDOŚ), wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Dla rekomendowanego wariantu tutejszy Oddział uzyskał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca 

korytarz, w którym planowana droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić,  

że z dniem 04.01.2016r. powyższa w/w decyzja stała się ostateczna. 

57. Goryl Łukasz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.102 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.101. 

58.  Tojza Halina 

Tojza Krzysztof 

84-217 Szemud 

Konieczność zmiany lokalizacji MOP III wynikła w trakcie trwającego procesu 

projektowego. Celem wcześniejszego etapu projektowego, tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego (STEŚ) było m.in. uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów, ustalenie 
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Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.103 

typów i podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych oraz wybór wariantu 

rekomendowanego, dla którego wydana została DoŚU. Faza Koncepcji Programowej (obecny etap 

inwestycji) polega m.in. na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi 

(tzn. uszczegółowieniu założeń projektowych przyjętych na wcześniejszym etapie projektowym 

(STEŚ)). W trakcie procesu projektowego, zmianie uległy m.in. parametry techniczne węzła 

Chwaszczyno. Po uszczegółowieniu rozwiązań w rejonie wymienionego węzła, wymagana, zgodnie 

z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430, minimalna odległość między pasem włączenia a wyłączenia 

sąsiadujących ze sobą węzła i MOP, nie została zachowana. Podjęto więc decyzję o zmianie 

uprzednio przyjętej lokalizacji. Nowa lokalizacja musiała zaś spełniać również wiele innych 

obwarowań (zgodnych z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430 oraz zapisami DoŚU). 

Dla nowej lokalizacji została przeprowadzona wszechstronna analiza, która nie wykazała 

sprzeczności lokalizacji z zapisami decyzji środowiskowej, jak również obowiązującymi warunkami 

technicznymi 

 

59. Pietraczuk Anna 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.104 

Pkt. 1 W ramach przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S6 na obiekcie WD-23 

(oraz na rozbudowywanym, w ramach przedmiotowej inwestycji, odcinku ul. Chylońskiej) zostanie 

zaprojektowany chodnik. W stanie istniejącym oświetlenie nie występuje. W ramach inwestycji 

GDDKIA zobowiązana jest do wykonania przebudowy infrastruktury tylko w przypadku 

występujących kolizji. GDDKIA nie odpowiada za przebudowę/ rozbudowę istniejących dróg 

lokalnych. Taki obowiązek spoczywa na odpowiednich samorządach. Ponadto informujemy,  

że w wyniku ponownej analizy przebieg drogi dojazdowej do MOP-u został zmieniony. 

Pkt. 2 Przebieg drogi dojazdowej do MOP-u został zmieniony. Droga ta będzie przebiegała  

przy działkach 47/6, 47/7, 53/17, 53/18 i dalej przy projektowanej drodze S6 do MOP-u.  

Na odcinku, na którym przebieg drogi pokrywa się z ul. Pod Lasem zostanie wykonana nowa droga 

o nawierzchni bitumicznej. 

Poza przebudową w niezbędnym zakresie istniejących sieci, nowe sieci nie zostaną wykonane. 

GDDKIA zobowiązana jest do przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu, w niezbędnym zakresie 

kolidującym z projektowanym elementami drogi ekspresowej. Budowa docelowego układu sieci 

kanalizacyjnej należy do obowiązku właściwego samorządu. 

Pkt. 3 Zmiana lokalizacji MOP-u wynika z konieczności zachowania warunków technicznych 

dotyczących odległości MOP-u od węzła. Dla nowej lokalizacji została przeprowadzona 

wszechstronna analiza, która nie wykazała sprzeczności lokalizacji z zapisami decyzji 
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środowiskowej. 

W ramach przedmiotowej inwestycji, na projektowanych MOP, przewiduje się, zgodnie z §160 ust. 

1 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie nie mniej 

niż dwóch stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne,  

tzn. które nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla innych uczestników ruchu oraz 

użytkowników drogi. 

Przywołane w Pani piśmie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 14 

sierpnia 2003r. w sprawie parkingów, na które usuwane są pojazdy przewożące towary 

niebezpieczne (Dz. U. Nr 161, poz. 1567) dotyczy zaś parkingów przeznaczonych przede wszystkim 

dla pojazdów, w przypadku których wykryto określone nieprawidłowości (i z tego względu muszą 

zostać „usunięte” z drogi), stwarzające znacznie większe zagrożenie dla uczestników ruchu  

niż stanowiska postojowe dla pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. 

Zgodnie z przywołanym powyżej Rozporządzeniem (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430), miejsca  

dla stanowisk postojowych dla samochodów przewożących materiały niebezpieczne należy 

usytuować w odległość nie mniejszej niż 30m od budynków i urządzeń przeznaczonych  

dla użytkowników ruchu, a także stanowisk postojowych dla innych pojazdów.  

 

Ponadto, zgodnie z zapisami decyzji środowiskowej, wały ziemne przeciwhałasowe obsadzone 

roślinnością zostały zaprojektowane. 

Przejście dla małych zwierząt jest odizolowane od MOP-u wałem ziemnym.  

Pkt. 4 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe.  

Na wysokości ul. Pod Lasem zaprojektowano ekran przeciwhałasowy. Ponadto informujemy,  

że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko  

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi  

na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji 
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środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w tym obszarze nie są wymagane. 
 

60. Michalik Leszek 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.105 

Na wszystkich projektowanych przejazdach przez drogę ekspresową S6 w gminie Szemud zostaną 

zaprojektowane chodniki, dodatkowo na obiektach WD-20, WD-21 i WD-26 zaprojektowano 

również ścieżkę rowerową. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

61. Rohde Dariusz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.106 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Przedłużenie przebudowy ulicy Bursztynowej aż do drogi wojewódzkiej 224 jest niemożliwe  

ze względu na zakres decyzji środowiskowej dla przedmiotowej inwestycji związanej z budową 

drogi ekspresowej S6. W ramach inwestycji przebudowywane są istniejące drogi poprzeczne, 

jedynie na odcinkach kolidujących z inwestycją. Za remont i utrzymanie dróg lokalnych 

odpowiadają władze samorządowe. W stanie istniejącym oświetlenie nie występuje. W ramach 

inwestycji GDDKIA zobowiązana jest do wykonania przebudowy tylko w przypadku występujących 

kolizji. 

62. Doering Teresa 

Doering Stanisław 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.107 

Pkt. 1 Dojazd do Państwa działki będzie możliwy poprzez zaprojektowaną drogę DD_11+395P_4 

(jest to wskazana w Państwa piśmie droga łącząca się z ul. Czynu Tysiąclecia). Będzie to droga  

do użytku ogólnego o nawierzchni bitumicznej. 

Pkt. 2 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 
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zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).  

Przy drodze S6 na wysokości działki 103/2 zaprojektowano ekran przeciwhałasowy. 

Pkt. 3 Dostęp do części działki po północnej stronie drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowane 

drogi dojazdowe oraz istniejący układ dróg publicznych. Na obecnym etapie projektowym zmiana 

przejścia dla zwierząt małych (PZM 30) na przejście dla zwierząt dużych nie jest uzasadniona. 

Pkt. 4 W chwili obecnej nie ma możliwości określenia dokładnej stawki odszkodowania, ponieważ 

będzie się ona zmieniać na przestrzeni lat od dnia dzisiejszego, jednak (na dzień dzisiejszy) jest  

to kwota wyższa niż cena za 1m
2
 ziemi rolnej, łąk lub lasów. 

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, 

Odszkodowanie ustalane jest treścią decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę  

lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody administracyjnej. 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. Stronom postępowania przysługuje prawo wniesienia odwołania od decyzji 

ustalającej odszkodowanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. Ponadto treścią decyzji 

odszkodowawczej Wojewoda Pomorski zobowiązuje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  

i Autostrad do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stanie się 

ostateczna. 
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63. Szenk Marek 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.108 

Chodnik zostanie zaprojektowany na całym, przebudowywanym w ramach inwestycji związanej  

z budową drogi ekspresowej S6, odcinku drogi wojewódzkiej 218 (do istniejącego skrzyżowania  

z ul. Czynu Tysiąclecia), a także na projektowanej drodze DL_11+395P_4 („łącznik ul. Czynu 

Tysiąclecia z drogą wojewódzką nr 218). Dalszy odcinek drogi 218, w kierunku przystanku  

na ul. Owsianej, nie znajduje się w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla przedmiotowej 

inwestycji, więc budowa chodnika na tym odcinku nie jest możliwa. W ramach inwestycji jest 

przebudowywany zakres istniejących dróg poprzecznych na odcinkach kolidujących z inwestycją. 

Za remont i utrzymanie dróg lokalnych odpowiadają władze samorządowe. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).  

Od ulicy Arseniusza piesze dojście do Bojana możliwe będzie chodnikiem wzdłuż projektowanej 

drogi DL_11+395P_4, a dalej chodnikiem przy drodze wojewódzkiej 218. 

64. Fedorczyk Władysław 

Lista z podpisami 15 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.109 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).  

Na wysokości Państwa zabudowań zaprojektowano ekran przeciwhałasowy. 
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65. Zaleska Karolina 

Domelow Andrew 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.110 

Konieczność zmiany lokalizacji MOP III wynikła w trakcie trwającego procesu 

projektowego. Celem wcześniejszego etapu projektowego, tj. Studium Techniczno – Ekonomiczno – 

Środowiskowego (STEŚ) było m.in. uściślenie przebiegu tras poszczególnych wariantów, ustalenie 

typów i podstawowych parametrów technicznych obiektów budowlanych oraz wybór wariantu 

rekomendowanego, dla którego wydana została DoŚU. Faza Koncepcji Programowej (obecny etap 

inwestycji) polega m.in. na ustaleniu szczegółowych rozwiązań geometrycznych elementów drogi 

(tzn. uszczegółowieniu założeń projektowych przyjętych na wcześniejszym etapie projektowym 

(STEŚ)). W trakcie procesu projektowego, zmianie uległy m.in. parametry techniczne węzła 

Chwaszczyno. Po uszczegółowieniu rozwiązań w rejonie wymienionego węzła, wymagana, zgodnie 

z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430, minimalna odległość między pasem włączenia a wyłączenia 

sąsiadujących ze sobą węzła i MOP, nie została zachowana. Podjęto więc decyzję o zmianie 

uprzednio przyjętej lokalizacji. Nowa lokalizacja musiała zaś spełniać również wiele innych 

obwarowań (zgodnych z Dz.U.1999r. nr 43 poz 430 oraz zapisami DoŚU). 

Dla nowej lokalizacji została przeprowadzona wszechstronna analiza, która nie wykazała 

sprzeczności lokalizacji z zapisami decyzji środowiskowej, jak również obowiązującymi warunkami 

technicznymi. 

Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie Studium 

Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie STEŚ 

przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. Wybrany 

wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie wariantu  

tj. IIA2 w marcu 2011roku został złożony, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Gdańsku (RDOŚ), wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Dla rekomendowanego wariantu tutejszy Oddział uzyskał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca 

korytarz, w którym planowana droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić,  

że z dniem 04.01.2016r. powyższa w/w decyzja stała się ostateczna. 

66. Hermann Kazimierz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.111 

Pkt. 1 Na drodze wojewódzkiej 224 w obrębie projektowanego węzła Szemud zostanie 

zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa. 

Pkt. 2 Na obiekcie WD-21 zostanie zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa. 

Pkt. 3 Na obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowany chodnik. 

Pkt. 4 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 
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zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

67. Stowarzyszenie Tartaczna 

Ul. Tartaczna 33  

84-207 Bojano 

Lista z podpisami 21 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.112 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy ul. Tartacznej na odcinku ok. 200 m zaprojektowano ekran. Przy terenach, na 

których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie  

z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. 

Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto informujemy, że na etapie projektu 

budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana 

będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę 

chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych 

wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 1109).   

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji 

środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w tym obszarze nie są wymagane. 

Pkt. 2 Niweleta drogi S6 przebiega w tym miejscu w nasypie, ze względu na umiejscowienie  

w pobliżu przejść dla zwierząt pod projektowaną drogą oraz istniejące ukształtowanie terenu.  

Pkt. 3 Rodzaj i lokalizacja przejścia dla zwierząt została ustalona na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej na etapie Studium Techniczno – Ekonomiczno – Środowiskowego (STEŚ).  

Na etapie sporządzania drugiego raportu oddziaływania inwestycji na środowisko zostanie 

sporządzona ponowna inwentaryzacja, która w razie potrzeby może spowodować zmianę rodzaju 

przejścia dla zwierząt.  

Postępująca urbanizacja terenu spowoduje, że ilość migrujących zwierząt, na obszarach 

zabudowanych znacznie się zmniejszy. 

Pkt. 4 Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej 218 zostanie zaprojektowany chodnik 

oraz zostanie zapewniona rezerwa terenu pod obiektem dla ścieżki rowerowej. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 6 Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 218 z ul. Czynu Tysiąclecia (projektowana droga 
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DL_11+395P_4) powstanie skrzyżowanie proste. Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu 

(m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda 

zaprojektowano tylko w miejscach, w których są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy 

węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach, z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu, zaprojektowane 

skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy pamiętać, że odcinki przebudowywanych  

i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały dużo wyższy standard od istniejących  

i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się 

znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

68. Hoppa Witold 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.113 

Pkt. 1 Wzdłuż dróg poprzecznych do projektowanej drogi ekspresowej, na węzłach Koleczkowo  

i Szemud zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową. 

Pkt. 2 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 3 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 4 Połączenie ul. Polnej i ul. Marchowskiej zostanie zapewnione. 

Pkt. 5 Droga gminna 151012G (Kielno-Koleczkowo) zostanie przebudowana w granicach decyzji 

środowiskowej na odcinku przy projektowanym węźle Koleczkowo. Na pozostałym odcinku droga 

znajduje się poza granicami decyzji i w ramach tej inwestycji nie może być przebudowywana.  

W ramach inwestycji jest przebudowywany zakres istniejących dróg poprzecznych na odcinkach 

kolidujących z inwestycją. Za remont i utrzymanie dróg lokalnych odpowiadają władze 

samorządowe. 

 

69. Fierka Janina 

Fierka Ryszard 

Wniosek z dnia 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 
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09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.114 

70. Gołębiewska Karolina 

Gołębiewski Mateusz 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.115 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

71. Jaranowska Janina 

Jaranowski Zbigniew 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.116 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.112. 

72. Kunikowski Michał 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.117 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Z przeprowadzonych na obecnym etapie obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami 

natężenie hałasu przy Pańskiej posesji na działce 373/11 nie zostało przekroczone. W związku z 

powyższym nie zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. Odległość Pańskiej nieruchomości od 

krawędzi jezdni drogi ekspresowej wynosi 460 m. 
Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu 

na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 
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73. Piasecka - Hlousek Grażyna 

Hlousek Jerzy 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.118 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 

74. Hirsch Władysław Wojciech 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.119 

 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 Wielkość i kształt poszczególnych elementów węzłów, w tym rond, wynika z analizy 

prognozowanego ruchu na tej drodze. Średnica projektowanych rond na węźle Koleczkowo wynosi 

40 m. 

Pkt. 3 Droga gminna 151012G (Kielno-Koleczkowo) zostanie przebudowana w granicach decyzji 

środowiskowej na odcinku przy projektowanym węźle Koleczkowo. Na pozostałym odcinku droga 

znajduje się poza granicami decyzji i w ramach tej inwestycji nie może być przebudowywana.  

W ramach inwestycji jest przebudowywany zakres istniejących dróg poprzecznych na odcinkach 

kolidujących z inwestycją. Za remont i utrzymanie dróg lokalnych odpowiadają władze 

samorządowe. 

Pkt. 4 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda oraz skrzyżowania skanalizowane 

zaprojektowano tylko w miejscach, w których są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy 

węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane 

skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy pamiętać, że odcinki przebudowywanych  

i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały dużo wyższy standard od istniejących  

i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy  

się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Pkt. 5 Pod wiaduktem WA-3 zostanie zaprojektowany jednostronny chodnik oraz zostanie 

zachowana rezerwa pod przyszłościową ścieżkę rowerową. 

75. Wojewska Elżbieta 

Wojewski Jarosław 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

Pismo nr 1 (z dn. 9.12.2015r.) 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.112. 

Pismo nr 2 (e-mail z dn. 10.12.2015r.) 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 
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Sprawa 4110/188.1.120 

76.  Kwiatkowski Michał 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.121 

-W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

- Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

- W związku z budową przejazdu samochodowego w ciągu ul. Jeziornej budowa estakady nad 

Zagórską Strugą jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Po stronie północnej drogi S6 zaprojektowano ekran od km 6+950 do km 7+100, 

natomiast po stronie południowej od km 7+100 do km 7+300. Droga S6 na tym odcinku jest 

projektowana w 3,5m wykopie. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany 

przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska 

ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. 

Wysokość projektowanych ekranów wynika z przeprowadzonych obliczeń. Ponadto informujemy, 

że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko  

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi  

na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji 

środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w tym obszarze nie są wymagane. 

- Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Nadmieniamy 

ze w Gminie Szemud odbyły się dwa spotkania. Materiały na stronie internetowej zostały 

zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego 
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tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji 

Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. 

Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. 

- Bezpośredni dojazd z ul. Polnej do ul. Kamieńskiej zostanie zachowany poprzez projektowany 

tunel samochodowy w ciągu ul. Jeziornej oraz projektowane drogi dojazdowe. W związku z tym 

budowa dojazdu z projektowanej drogi dojazdowej w kierunku działki 194/57 nie jest ekonomicznie 

uzasadniona. 

77. Życzkowska Alicja 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.122 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

 

78. Sikorski Walerian 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.123 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

 

79. Kwiatkowski Sławomir 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.124 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

 

80. Michalik Maria 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.125 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.105. 

 

81. Polaszek Katarzyna 

 

Lista z podpisami 62 osób 

Wniosek z dnia 

Wniosek uwzględniono. Przy ul. Wołoszyna na części działki 69/18 oraz na działce 69/22 pod 

projektowaną drogą ekspresową S6 zostanie zaprojektowany tunel do przeprowadzenia ruchu 

pieszego i rowerowego 
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10.12.2015 

 

 

Sprawa 4110/188.1.126 

82. Szulta - Ponikwicka 

Grażyna 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.127 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy Pani nieruchomości zaprojektowano ekran przeciwhałasowy. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Przy ul. Wołoszyna na części działki 69/18 oraz na działce 69/22 pod drogą S6 zostanie 

zaprojektowany tunel do przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego 

 

83. Michnal Krzysztof 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.128 

Pismo nr 1: 

Pkt.1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

Pkt.2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.3 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  
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do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt.4 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.5 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.6 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.7 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pismo nr 2: 

Pkt. 1 Na obecnym etapie inwestycji (tj. etap Koncepcji Programowej) lokalizacja placów budowy 

nie jest możliwa do określenia. Lokalizacja placów budowy określona zostanie przez Wykonawcę 

robót w późniejszym etapie. 

Pkt. 2  Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, 

jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. Po zakończeniu inwestycji, wykorzystywane przez pojazdy budowy drogi zostaną 

przywrócone do stanu początkowego. 

Pkt. 3  Pojazdy budowlane poruszały się będą drogami o odpowiedniej nośności. Ponadto odp. jak  

w pkt.2 

Pkt. 4  Na obecnym etapie inwestycji, nie jest możliwe wskazanie dróg, po których poruszać się 

będą pojazdy budowy. Ponadto odp. jak w pkt. 2 i 3. 

Pismo nr 3: 

1.Na wniosek urzędu gminy w Szemudzie oraz liczne wnioski mieszkańców tunel przy ul. Jeziornej 

zostanie powiększony i będzie służył do ruchu pieszo-samochodowego. W tunelu zostanie 

zapewnione miejsce na lokalizację ścieżki rowerowej. 
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2. W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Pismo nr 4: 

W ciągu drogi wojewódzkiej 218, pod wiaduktem WA-3 powstanie chodnik oraz zostanie 

zapewniona rezerwa terenu pod przyszłościową ścieżkę rowerową. 

84. Świątkowski Dariusz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.129 

Odpowiedź na wnioski: 

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy ulicy Tartacznej powstanie ekran przeciwhałasowy. Ponadto informujemy, 

że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko  

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi  

na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń 

zgodnie z ustaleniami decyzji środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia  

w tym obszarze nie są wymagane. 

- niweleta projektowanej drogi ekspresowej S6 na wysokości ul. Tartacznej i Folwarcznej przebiega 

w nasypie, ze względu na umiejscowienie w pobliżu przejść dla zwierząt pod projektowaną drogą, 

- w ciągu drogi wojewódzkiej 218, pod wiaduktem WA-3 powstanie chodnik oraz zostanie 

zapewniona rezerwa terenu pod przyszłościową ścieżkę rowerową, 

- tunel przy ul. Jeziornej zostanie powiększony i będzie służył do ruchu pieszo-samochodowego.  

W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację ścieżki rowerowej. 

- natężenie ruchu panujące w tym miejscu nie jest na tyle duże, aby konieczna była budowa ronda. 

Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach w których  
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są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

85. Lidzbarska Monika 

Lista z podpisami 19 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.130 

Na wszystkich przejazdach w gminie Szemud zostaną zaprojektowane jednostronne chodniki,  

a na obiektach WD-20, WD-21 i WD-26 chodniki ze ścieżką rowerową.  

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

86. Doering Maria 

Doering Mieczysław 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.131 

Na obecnym etapie projektowym nieruchomość jest przewidziana do wykupu w części niezbędnej 

pod projektowany pas drogowy drogi ekspresowej. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym 

ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia 

dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji 

inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie 

z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest  

na luty 2018r.) 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym  

na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania  

na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela 

pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe 

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 
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podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

87. Reszke Mariusz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.132 

- W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni,  

w związku z czym dojazd do Pana nieruchomości będzie się odbywał tak jak obecnie. Jednocześnie 

zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej zostanie 

zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przeprowadzone obliczenia wykazały, że przy istniejącej zabudowie na działce  

nr 24 natężenie hałasu nie przekroczyło wielkości dopuszczalnych i dlatego ekranów  

nie zaprojektowano. Ochronę przeciwhałasową będzie zapewniał duży wykop, w którym będzie 

przebiegała droga S6 przy Pańskiej nieruchomości. Ponadto informujemy, że na etapie projektu 

budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana 

będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę 

chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych 

wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 1109). 

88. Bohn Barbara 

Bohn Jacenty 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.133 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Na wysokości działki nr 84/2 wzdłuż drogi S6 został zaprojektowany ekran przeciwhałasowy. 

Pkt. 2 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 
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dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 3 Na obiekcie WD-26 zaprojektowano chodnik i ścieżkę rowerową, a na obiekcie WD-25 

chodnik. 

Pkt. 4 W ciągu drogi wojewódzkiej nr 218, po obiektem WA-3 zaprojektowano chodnik oraz 

zostanie zapewniona rezerwa terenu pod przyszłościową ścieżkę rowerową. 

89. Pranak Leszek 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.134 

Pkt. 1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

Pkt. 2 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu.  

Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z wraz 

z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. Po stronie 

wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę rowerową.  

Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z, z chodnikiem  

i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

 

Zwracamy jednocześnie uwagę że przy niewielkim natężeniu ruchu na drodze dopuszcza  

się prowadzenie ruchu rowerowego jezdnią. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

W ramach inwestycji do wszystkich nieruchomości przyległych do inwestycji i pozostałych  

po podziale nieprzejmowanych pod inwestycję są zapewnione dojazdy z projektowanych z dróg 

dojazdowych i lokalnych. 

 

 

90. Pranak Iwona 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.135 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 

 

91. Pranak Jadwiga 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.136 

Odpowiedź jak w pkt. 2 wniosku nr 4110/188.1.134. 

 

 

 

92. Maszota Paulina 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.137 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 

 

93. Maszota Marcin 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.138 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 

 

94. Brylowski Piotr 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.139 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  
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95. Warkusz – Brylowska 

Żaneta 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.140 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

96. Reszke Mirosława 

Reszke Henryk 

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.141 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.132. 

 

97. Plichta Adam 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.142 

Pkt. 1 Na wiaduktach przy węzłach Szemud i Koleczkowo oraz na wiadukcie WD-21 

zaprojektowano chodnik oraz ścieżkę rowerową. Na pozostałych projektowanych wiaduktach  

na terenie gminy Szemud zaprojektowano chodniki. 

Pkt. 2 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 3 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

98.  Heland Irena 

Heland Ryszard 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.143 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 
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99. Dawidowski Artur 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.144 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

100. Warkusz Jan 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.145 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

101. Warkusz Mirela 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.146 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

102. Warkusz Damian 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.147 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

103. Warkusz Helena 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.148 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

 

104.  Hallmann Dariusz 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.149 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 
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105. Wicki Piotr 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.150 

Dojazd do lasu zostanie zapewniony nowoprojektowaną drogą dojazdową. 

106.  Roszkowska Anna 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.151 

- W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5.  

Projektowana droga dojazdowa przy ul. Słonecznej zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

W związku z tym, że powstanie wiadukt w ciągu ul. Bursztynowej dojazd do działek nr 24 i 46  

w Głazicy będzie odbywał się tak jak obecnie. 

- Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej.  

 

107. Reszke Mirosława 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.152 

Odpowiedź jak w pierwszej części wniosku nr 4110/188.1.151. 

108. Dampc Małgorzata 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.153 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy istniejącej zabudowie na ul. Polnej zaprojektowano ekrany przeciwhałasowe. 

Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu 

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 
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Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

  

109. Dampc Rafał 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.154 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

110. Dampc Marcin 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.155 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

111. Dampc Ewa 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.156 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

112. Hirt Kamila 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.157 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

113. Hirt Katarzyna 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.158 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy istniejącej zabudowie na ul. Polnej zaprojektowano ekrany przeciwhałasowe. 

Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie 

zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto informujemy, że na etapie 
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projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).  

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy ul. Kamieńskiej 33A nie zostało przekroczone. W związku z powyższym nie zaprojektowano 

ekranów przeciwhałasowych. Odległości zabudowania od krawędzi jezdni drogi S6 wynosi 230 m. 

W rejonie skrzyżowania ul. Polnej i Marchowskiej wzdłuż drogi S6 zaprojektowano ekran 

przeciwhałasowy chroniący zabudowania zlokalizowane na działce 192/3. 
 

114.  Hirt Mirosław 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.159 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.158. 

115. Dampc Teresa 

Wniosek z dnia 

10.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.160 

 

Pkt.1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt.2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.3 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 
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ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt.4 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt.5 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 

1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt.6 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.7 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.8 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.9 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 10 W ciągu drogi wojewódzkiej 218 pod wiaduktem WA-3 od strony zachodniej powstanie 

chodnik, natomiast z drugiej strony zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę rowerową. 
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116. Rola Marzena 

Rola Janusz 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.161 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.58. 

117. Gal Magdalena 

10.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.162 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

118. Kulka Ireneusz 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.163 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

119. Jakubowski Krzysztof 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.164 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. W związku z tym, że dopuszczalne natężenia hałasu nie zostaną przekroczone 

(odległość od zabudowy 400 m) budowy ekranów nie przewiduje się. Ponadto informujemy,  

że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko  

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi  

na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Brak zabudowań z ul. Na Dambnik na planie sytuacyjnym wynika z tego, że ulica ta znajduje  

się poza zakresem inwestycji. 

W ciągu drogi wojewódzkiej 218 pod wiaduktem WA-3 powstanie chodnik oraz pod obiektem 

zostanie zachowana rezerwa terenu pod budowę ścieżki rowerowej. 
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120. Stowarzyszenie 

Ewangelizacyjne „Koinonia 

Jan Chrzciciel – Oaza 

Gdynia” 

Ul. Św. Józefa 5 

84-207 Bojano 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.165 

Pkt. 1 Na obecnym etapie projektowym powierzchnia części działki przewidziana pod inwestycję 

wynosi ok. 2850m2. Pozostała część działki ma ok. 7000m2. 

Pkt. 2 Wysokość nasypu przy działce 69/7 wynosi, na obecnym etapie projektowym, ok. 5-6  

m. Wysokość nasypu wynika z umiejscowienia w pobliżu przejść dla zwierząt pod projektowaną 

drogą oraz istniejącego ukształtowania terenu.  

Pkt. 3 Dojazd do działki będzie się odbywał z nowoprojektowanej drogi DD_9+432L_4, która 

będzie ogólnodostępna. Zjazdy indywidualne na poszczególne działki będą projektowane na etapie 

opracowania projektu budowlanego. 

Pkt. 4 W ramach realizowanego przedsięwzięcia GDDKIA zobowiązana jest do przebudowy 

istniejącego uzbrojenia terenu, w niezbędnym zakresie kolidującym z projektowanym elementami 

drogi ekspresowej, zatem nie ma możliwości budowy nowej sieci uzbrojenia terenu na terenach 

gminy lub prywatnych. Taki obowiązek spoczywa na samorządzie. Jeżeli przy Państwa działce 

znajduje się uzbrojenie terenu, to zostanie ono zachowane lub przebudowane w niezbędnym 

zakresie, tak aby była możliwość z dalszego korzystania z tego uzbrojenia. 

Pkt. 5 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto 

informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109).  

121.  Czoska Ewa 

Czoska Stanisław 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.166 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 
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122. Kassin Sylwia  

Kassin Artur 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.167 

Pkt. 1 Na etapie projektu budowlanego sporządzony zostanie raport o oddziaływaniu na środowisko 

i przeprowadzona zostanie ponowna ocena oddziaływania na środowisko. Ponowna ocena 

oddziaływania na środowisko zawierać będzie również ponownie zaktualizowaną (na czas 

opracowywania projektu) ocenę akustyczną, która uwzględniać będzie zaktualizowane 

zagospodarowanie terenu i zabudowę chronioną akustycznie, a jej wyniki odniesione zostaną  

do aktualnych wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [Dz. U. Nr 120, poz. 826 z późniejszymi zmianami 

wprowadzonymi rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109)]. Stosownie do tych wymogów,  w miejscach gdzie, z przeprowadzonych 

obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne 

natężenia hałasu, zostaną wskazane środki minimalizujące m.in. ekrany akustyczne. 

MOP jako element towarzyszący drodze, a więc jeden ze składowych elementów 

przedsięwzięcia może ulegać modyfikacji i będzie to również poddane ocenie na etapie ponownej 

oceny oddziaływania na środowisko, sporządzonej na etapie projektu budowlanego.  Obecnie 

sporządzona analiza nowej lokalizacji MOP dla etapu koncepcji programowej wskazuje, że nowa 

lokalizacja MOP III jest środowiskowo korzystna. 

Pkt. 2 Plany orientacyjne, jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają orientacyjny przebieg 

projektowanej drogi, umożliwiający odniesienie lokalizacji inwestycji w stosunku do sąsiednich 

terenów. Opracowane są w skali 1:10 000, na mapach pobranych z Ośrodka Dokumentacji 

Geodezyjno Kartograficznej.  Zinwentaryzowane budynki znajdują się na mapach do celów 

projektowych, na których opracowane są szczegółowe rozwiązania projektowe na planach 

sytuacyjnych (w skali 1: 1000). Państwa budynek znajdujący się przy działce 75/66 znajduje się 

arkuszu planu sytuacyjnego syt_ark.10.4  umieszczonym na stronie internetowej. 

Pkt. 3 Tak, budynek wybudowany na działce 75/66 został objęty w materiałach przesłanych  

do organu wydającego decyzję środowiskową. 

Pkt. 4 Proces projektowania nie został zakończony. Dokładna ilość budynków przeznaczonych  

do wyburzenia, na tym etapie (etap Koncepcji Programowej) nie jest jeszcze określona. Ponadto 

informujemy, że zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, 

przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.) 



55 | S t r o n a  
 

Pkt. 5 Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie 

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie 

STEŚ przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. 

Wybrany ostatecznie wariant (IIA2) uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie 

wybranego ostatecznie wariantu uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  

nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz,  

w którym planowana droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić, że z dniem 

04.01.2016r. powyższa w/w decyzja stała się ostateczna. 

Pkt. 6-11 Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.112. 

123.  Konkel Jolanta 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.168 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

124.  Hoppa Ewa 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.169 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

125. Mieszkańcy Dobrzewina z 

ulic Dworskiej i Siewnej 

Lista z podpisami 29 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.170 

Pkt. 1 Wniosek uwzględniono. W miejscu przecięcia ul. Dworskiej przez trasę S6 w Dobrzewinie 

zostanie zaprojektowany tunel pieszo-rowerowy. 

Pkt. 2 Rodzaj i lokalizacja przejścia dla zwierząt została ustalona na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej na etapie STEŚ. Na etapie projektu budowlanego sporządzony zostanie raport 

oddziaływania inwestycji na środowisko i zostanie sporządzona ponowna inwentaryzacja, która  

w razie potrzeby może spowodować zmianę rodzaju przejścia dla zwierząt.  

Postępująca urbanizacja terenu spowoduje, że ilość migrujących zwierząt, na obszarach 

zabudowanych może znacznie się zmniejszyć. 

Pkt. 3 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 
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projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

126. Szafrański Ryszard 

Rębisz Krzysztof 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.171 

Plany orientacyjne, jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają orientacyjny przebieg projektowanej 

drogi, umożliwiający odniesienie lokalizacji inwestycji w stosunku do sąsiednich terenów. 

Opracowane są w skali 1:10 000, na mapach pobranych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno 

Kartograficznej.  Zinwentaryzowane budynki znajdują się na mapach do celów projektowych,  

na których opracowane są szczegółowe rozwiązania projektowe na planach sytuacyjnych (w skali  

1: 1000). Nieruchomości z ulic Kamieńskiej, Marchowskiej i Polnej, znajdujące się w sąsiedztwie 

projektowanej drogi S6 i znajdujące się w granicach decyzji środowiskowej wydanej  

dla tej inwestycji, przedstawione są na arkuszu syt_ark.6_4 planu sytuacyjnego umieszczonego  

na stronie internetowej. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy istniejących zabudowaniach na ul. Kamieńskiej, Marchowskiej i Polnej 

zaprojektowane zostały ekrany przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie 

zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem 

Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane  

nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

127. Hirsz Stanisława 

 

Lista z podpisami 29 osób 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 224, w obrębie węzła Szemud zostanie 

zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa po zachodniej stronie drogi. Ponadto  

na przebudowywanym odcinku powstaną nowe zatoki autobusowe po obu stronach drogi 

wojewódzkiej. 
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Sprawa 4110/188.1.172 

128. Marschk Iwona 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.173 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska kurniki nie podlegają 

ochronie przeciwhałasowej.  

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy chronionym obiekcie na działce nr 55/11 nie zostało przekroczone. W związku z powyższym 

nie zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. Przedmiotowy budynek znajduje się w odległości 

150 m od krawędzi jezdni drogi ekspresowej. 

Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

129. Klawiński Zbigniew 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.174 

Pkt. 1 Na obecnym etapie projektowym (etap Koncepcji Programowej) przewiduje się przejęcie  

w całości na rzecz Skarbu Państwa działki nr 84/12, ze względu na brak możliwości dojazdu  

Na chwilę obecną pozostałe części działek nr 84/11 i 84/20 nie są przewidziane do wykupu. Ponadto 

informujemy, że zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, 

przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.) 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym 

na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania  

na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela 
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pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe 

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 

podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

Pkt. 2 Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej 218 pod wiaduktem WA-3 oraz  

na przebudowywanym odcinku  ul. Czynu Tysiąclecia do skrzyżowania z DW218 zostanie 

zaprojektowany chodnik. Pod obiektem WA-3 zostanie zabezpieczona rezerwa terenu pod budowę 

przyszłościowej ścieżki rowerowej. 

Pkt. 3 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

130. Fokt Henryk 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.175 

Pkt. 1 W ramach przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S6, wszystkie sieci 

uzbrojenia terenu, kolidujące z projektowanym elementami drogi ekspresowej zostaną 

przebudowane w niezbędnym zakresie.. W związku z czym dostęp do istniejących sieci będą mieli 

Państwo zapewniony. 

Pkt. 2 W czasie prowadzenia robót wykonawca robót ma obowiązek zapewnić dojazd do każdej 

nieruchomości. Organizacja ruchu w czasie budowy oraz harmonogram robót opracowane będą 

przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Pkt. 3  

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska kurniki nie podlegają 

ochronie przeciwhałasowej. Na wysokości wymienionych działek zaprojektowano ekran 

przeciwhałasowy. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 
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131. Oczk Tadeusz 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.176 

Wykonanie kolejnego zjazdu z ronda ze względu na ograniczony zakres decyzji środowiskowej oraz 

ze względów technicznych i bezpieczeństwa ruchu jest nieuzasadnione. Dojazd do Pana działki 

został zapewniony i odbywał się będzie dłuższą drogą. 

132. Bojka Dorota 

Bojka Eugeniusz 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.177 

Na obecnym etapie projektowym Państwa nieruchomość przewidziana jest do przejęcia w części 

niezbędnej pod projektowany pas drogowy, pozostała część działki nie jest przewidziana  

do wykupu. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, 

przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.) 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym  

na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania  

na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela 

pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe 

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 

podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy tego typu inwestycjach, nie przewiduje się ustalenia 

specjalnych stref ochronnych. Wydana decyzja środowiskowa swoimi zapisami nie stanowi  

o konieczności ustanowienia takiej strefy. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 

wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją 

nasadzenia w tym obszarze nie są wymagane.  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych 
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na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych.  

W ramach przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S6, wszystkie sieci uzbrojenia 

terenu, kolidujące z projektowanymi elementami układu drogowego zostaną przebudowane  

w niezbędnym zakresie.  

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Zjazd do nieruchomości został przeprojektowany tak, aby nie prowadzić bezpośrednio na słup 

energetyczny. 

133. Grubba Kazimierz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.178 

Po przeprowadzeniu ponownej analizy, zgodnie z wnioskiem Urzędu Gminy w Szemudzie oraz 

licznymi wnioskami mieszkańców, przebieg drogi dojazdowej (przy km ok. 9+000 przy węźle 

Szemud) został zmieniony. 

134. Klocek Maciej 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.179 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

135. Kos Ewelina  

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.180 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 
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136. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.181 

Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z wraz 

z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

137. PGL Lasy Państwowe 

„Nadleśnictwo Gdańsk” 

Ul. Morska 200 

81-006 Gdynia 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.182 

W odniesieniu do waszego pisma wyjaśniamy, że przebudowa układu dróg leśnych została 

zaprojektowana zgodnie z wytycznymi z pisma ZZ.2210.01.2015 z dnia 14.07.2015 r. Szczegóły 

techniczne poruszane w Państwa piśmie zostaną rozwiązane na etapie opracowania projektu 

budowlanego. 

Odpowiedzi na załączone do pisma ZZ.2210.01.2015 uwagi UG Szemud: 

Pkt. 1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 2 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G (głównej) z chodnikiem od strony 

zachodniej. Po stronie wschodniej, pod obiektem zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę 

rowerową. 

Pkt. 3 Na węźle Koleczkowo zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Przebudowa drogi 

gminnej odbędzie się jedynie w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji. 

GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa  

na odpowiednich samorządach. 

Pkt.4 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt.5 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem ul. 

Marchowskej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany tunel 

w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 1412G 

leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt.6 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  
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od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt. 7 Na obiekcie WD-22, w ciągu ul. Myśliwskiej, powstanie droga wraz z chodnikiem. 

Pkt. 8 Na obiekcie WD-21, w ciągu ul. Obrońców Szemuda, powstanie droga wraz z chodnikiem  

i ścieżką rowerową. 

Pkt.9 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt.10 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 11 W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

- Przebudowa/ rozbudowa układu drogowego w m. Koleczkowo jest poza zakresem kompetencji 

Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. W ramach przedsięwzięcia 

związanego z budową drogi ekspresowej S6 w niezbędnym zakresie przebudowane zostaną odcinki 

dróg publicznych (innych kategorii niż drogi krajowe), które są w kolizji z projektowaną inwestycją 
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(i znajdują się w granicach decyzji środowiskowej). 

- Na obiekcie WD-23, w ciągu ul. Chylońskiej, dodatkowo zaprojektowany został jednostronny 

chodnik. 

138. Wandtke Andrzej 

Lista z podpisami 240 

osób 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.183 

 

Wniosek został uwzględniony. Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 224,  

w obrębie węzła Szemud, zostanie zaprojektowany chodnik oraz ścieżka rowerowa po zachodniej 

stronie drogi. Ponadto na przebudowywanym odcinku powstaną nowe zatoki autobusowe  

po obu stronach drogi wojewódzkiej. 

 

139. Nagórska Maria 

Wniosek z dnia 9.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.184 

Pkt. 1 Mapa została poszerzona. Brakujące budynki zostały wrysowane. 

Pkt. 2 Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie 

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie 

STEŚ przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. 

Wybrany wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie 

wariantu uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz, w którym planowana 

droga ekspresowa powstanie. Wybrany wariant przebiegu drogi S6 jest ostateczny i nie ulegnie  

już zmianie. 

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy budynku na działce 42/11 nie zostało przekroczone. W związku z powyższym nie 

zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. Odległość budynku od krawędzi jezdni drogi 

ekspresowej S6 wynosi 185 m. 
W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 
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140. Szulta Gabriela 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.185 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

141. Mizerski Marek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.186 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

142. Szpak-Szpakowska Jolanta 

Szpak-Szpakowski Stefan 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.187 

 

Odpowiedź na wnioski: 

- w ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej, 

- w miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

- na obiektach WD-18, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano chodnik natomiast na obiektach 

WD-20, WD-21 i WD-26 chodnik ze ścieżką rowerową.  

- pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę z chodnikiem od strony zachodniej. Po stronie 

wschodniej, pod obiektem zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę rowerową, 

- w ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 
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Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

- dojazd do działki nr 474/14 będzie odbywał się tak jak obecnie. Na ul. Gen. Maczka zostanie 

wykonany zjazd z ul. Kieleńskiej. 

143. Hendzel Joanna 

Hendzel Kamil 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.188 

 

W miejscach gdzie z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy budynku na działce 305/6 nie zostało przekroczone. W związku z powyższym nie 

zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. Odległość budynku od krawędzi jezdni drogi 

ekspresowej S6 wynosi 250 m. 

Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko 

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na 

zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Docelowy dojazd do ul. Kamieńskiej będą Państwo mieli zapewniony poprzez projektowaną drogę 

dojazdową DD_6+140P_4 oraz obiekt WD-25 w ciągu ul. Wczasowej lub projektowany tunel  

w ciągu ul. Jeziornej. W czasie budowy wykonawca robót będzie zobowiązany zapewnić dojazd  

do każdej działki i w zakresie jego prac będzie stworzenie organizacji ruchu na czas budowy. 

144. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.189 

Wjazd na ul. Rzemieślniczą zostanie zapewniony. 

145. Benc Ewa 

Benc Ryszard 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 
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Sprawa 4110/188.1.190 

146. Stowarzyszenie 

Samorządowe S6 

Ul. Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.191 

Zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych po rozpatrzeniu zostaną uwzględnione  

w opracowywanym projekcie. 

147. Cirocka Joanna 

 

Grzenkowicz Grażyna 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.192 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

148. Bojke Zenon 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.193 

 

Zjazd na część działki po północnej stronie drogi S6 będzie zapewniony z drogi wojewódzkiej  

nr 218. Zjazd na część działki po południowej stronie drogi S6 będzie zapewniony z projektowanej 

drogi dojazdowej. Szczegółowy projekt zjazdów na poszczególne działki powstanie na etapie 

projektu budowlanego. 

Przesunięcie drogi dojazdowej nie jest możliwe ze względów technicznych i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Zjazd na ul. Rzemieślniczą zostanie zapewniony. 

Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy głównej z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. 

149. Pabjan Marzena 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 
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Sprawa 4110/188.1.194 

150. Olszewski Rafał 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.195 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

151. Małyszczyk Hanna 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.196 

Dostęp wymienionych nieruchomości do drogi publicznej jest zapewniony. Bezpośredni wjazd  

i wyjazd na Trasę Kaszubską jest niemożliwy z uwagi na obowiązujące warunki techniczne. Dojazd 

do m. Bojano oraz do drogi wojewódzkiej nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę 

DD_13+026L_4, która będzie drogą o nawierzchni bitumicznej, ogólnodostępną oraz istniejące 

drogi gminne (m. in.  ul. Zamczysko i ul. Chłopską). Do Trójmiasta będzie można dojechać drogą 

wojewódzką nr 218, za pomocą której można wjechać na projektowany węzeł Chwaszczyno,  

albo ul. Lesoki i Rewerenda, którymi można się dostać węzła Gdynia Dąbrowa.  

Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie są projektowane. 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny  faktycznie 

zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie co dotyczy wymienionych w piśmie 

działek.. Najbliżej zlokalizowana działka nr 132/10 znajduje się w odległości 215 m od krawędzi 

jezdni drogi ekspresowej S6. 

Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko 

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na 

zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. z 2012 r., poz. 1109).  

152. Selau Wanda 

Selau Kazimierz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.197 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 
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153. Sowińska Ewa 

Sowiński Jacek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.198 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Na wiadukcie WD-22 zaprojektowano jednostronny chodnik. 

154. Gajda-Gryber Aleksandra 

Gryber Piotr 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.199 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

 

155. DirectPro Sp z o. o. 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.200 

Dostęp wymienionych nieruchomości do drogi publicznej jest zapewniony. Bezpośredni wjazd  

i wyjazd na Trasę Kaszubską jest niemożliwy z uwagi na obowiązujące warunki techniczne. Dojazd 

do m. Bojano oraz do drogi wojewódzkiej nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę 

DD_13+026L_4, która będzie drogą o nawierzchni bitumicznej, ogólnodostępną oraz istniejące 

drogi gminne (m. in.  ul. Zamczysko i ul. Chłopską). Do Trójmiasta będzie można dojechać drogą 

wojewódzką nr 218, za pomocą której można wjechać na projektowany węzeł Chwaszczyno, albo 

ul. Lesoki i Rewerenda, którymi można się dostać węzła Gdynia Dąbrowa.  

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe  

nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 
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dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

156. Stobba Marcelina 

Stobba Jacek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.201 

Dojazd do ul. Kamieńskiej będzie zapewniony poprzez projektowaną drogę dojazdową 

DD_6+140P_4 oraz obiekt WD-25 w ciągu ul. Wczasowej lub projektowany tunel samochodowy  

w ciągu ul. Jeziornej. 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

157. Władysław Fedorczyk 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.203 

- W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

- Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

- W związku z budową przejazdu samochodowego w ciągu ul. Jeziornej budowa estakady  

nad Zagórską Strugą jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 

- Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Nadmieniamy 

ze w Gminie Szemud odbyły się dwa spotkania. Materiały na stronie internetowej zostały 

zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego 

tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji 

Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. 

Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. 

- Opcja powiadomienia o wprowadzanych aktualizacjach na stronie internetowej 

www.trasakaszubska.pl zostanie wdrożona. 

Na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w prawym rogu pod banerem znajduje się ikona 

kanału RSS , po której kliknięciu można zasubskrybować kanał do swojego czytnika RSS.  

Jest dostępnych sporo darmowych czytników. 

http://www.trasakaszubska.pl/
http://www.trasakaszubska.pl/
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Najpopularniejsze to Brief jako rozszerzenie do przeglądarki Firefox lub darmowy czytnik googla. 

Dosyć wygodne jest też skorzystanie z czytnika RSS w Outlooku. 

Dodany nowy wpis na stronie automatycznie pojawia się w czytniku RSS. 

158. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.204 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

159. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Rada Sołecka Wsi Kamień 

Lista z podpisami 34 osób. 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.205 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Kamień 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

160. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Komitet Mieszkańców 

Koleczkowa 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.206 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

Komitet Mieszkańców Koleczkowa 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

161. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Rębiska 
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Rada Sołecka Wsi Rębiska 

Lista z podpisami 73 osób. 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.207 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

162. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Sołtys Wsi Łebieńska Huta 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.208 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

163. Radna i Sołtys Przetoczyna 

Ewa Kleszczewska 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.209 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt.2 Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej nr 224 zaprojektowano chodnik oraz 

ścieżkę rowerową. 

Pkt. 3 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 4 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 



72 | S t r o n a  
 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

164. Radna Gminy Szemud 

Brzeska Monika 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.210 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

165. Sołtys Wsi Będargowo 

Łukasz Okrój 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.211 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

166. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Listy z podpisami -?? osób. 

 

Rada Sołecka Wsi 

Dobrzewino  

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Listy z podpisami 112 osób. 

 

Sprawa 4110/188.1.212 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

 

Rada Sołecka Wsi Dobrzewino  

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

 

 

 

 

167. Nazwisko nieczytelne 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.213 

Pkt. 1 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 
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Pkt. 2 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 3 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 4 Przebieg drogi dojazdowej (w km ok. 9+000 przy węźle Szemud) został zmieniony zgodnie  

z wnioskiem. 

Pkt. 5 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek: 

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

 

167. Barbara Rzeszewicz 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.214 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

168. Aleksandra Szymańska 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.215 

Na obiekcie WD-21 zaprojektowano chodnik oraz ścieżkę rowerową. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 
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są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny  faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Z wymienionych w piśmie nieruchomości 238/6, 250/32, 263/7, 267/1, 274/2, 274/3, 274/10 tylko 

budynek zlokalizowany na działce nr 250/32 będzie podlegał ochronie przy użyciu ekranu, który 

zostanie zlokalizowany na koronie drogi S6. 

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy pozostałych zabudowaniach nie zostało przekroczone. W związku z powyższym przy nich nie 

zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych.  
Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko 

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na 

zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U.z 2012r., poz. 1109). 

169. Małgorzata, i Władysław 

Bojke 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.216 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

170. Katarzyna Bojke 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.217 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

171. Bernadeta Lesner 

Wniosek bez daty 

 

Sprawa 4110/188.1.218 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 
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172. Bernadeta Lesner 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.219 

Pkt. 1 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 2 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 3 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

173. Gruba Maria 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.220 

 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 3 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 4 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 
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Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt. 5 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem ul. 

Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany tunel 

w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 1412G 

leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 6 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

 

174. Urząd Gminy Szemud 

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.184.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.221 

Pkt. 1 Wniosek uwzględniono. W miejscu przecięcia ul. Dworskiej z drogą S6 powstanie tunel 

pieszo-rowerowy. 

Pkt. 2 Rodzaj i lokalizacja przejścia dla zwierząt została ustalona na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej na etapie STEŚ. Na etapie sporządzania drugiego raportu oddziaływania 

inwestycji na środowisko zostanie sporządzona ponowna inwentaryzacja, która w razie potrzeby 

może spowodować zmianę rodzaju przejścia dla zwierząt.  

Postępująca urbanizacja terenu prawdopodobnie spowoduje, że ilość migrujących zwierząt,  

na obszarach zabudowanych, znacznie się zmniejszy. 

Pkt.3 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Zgodnie  

z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. 

Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany 

będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 



77 | S t r o n a  
 

175. Andrzej Hora 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.222 

Pkt. 1 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 2 Uwaga uwzględniona. Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie  

z wnioskiem. 

Pkt. 3 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 4 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

176. Irena Lesner 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.223 

Pkt. 1 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 3 Uwaga uwzględniona. Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

 

177. Mirosław Bojke 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.224 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

178. Czesława Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.225 

Brak załącznika graficznego. 

Pkt.1 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  
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od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt.2 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.3 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.4 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

179. Kazimierz Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.226 

Brak załącznika graficznego. 

Pkt.1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.2 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt.3 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.4 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.5 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 
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wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

180. Rada Sołecka Wsi Jeleńska 

Huta 

84-217 Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.227 

Brak załącznika graficznego. 

Pkt. 1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 3 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 4 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

181. Maciej Potrykus 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.228 

Pkt. 1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 2 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 3 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

182. Głombiowska Elżbieta 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Pkt. 1 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 
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Sprawa 4110/188.1.229 

Pkt. 2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 3 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 4 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

183. Richter Marek 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.230 

 

Pkt.1 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt. 2 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 3 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 4 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 5 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 6 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 
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dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

184. Makurta Daniel 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.231 

 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem ul. 

Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany tunel 

w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 1412G 

leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 3 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 4 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

185. Grażyna Klinkosz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.232 

Pkt.1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 2 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 3 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

 

186. Bożena Krauza 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.233 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

187. Rzymskokatolicka Parafia  

Św. Jadwigi Królowej 

Wniosek z dnia 04.12.2015 

 

Pkt. 1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 2 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. 
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Sprawa 4110/188.1.234 Pkt. 3 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

 

188. Andrzej Szulc 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.235 

Pkt. A) Na obiekcie WD-22 zaprojektowano drogę wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 

zaprojektowano drogę wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. 

Pkt. B) W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. C) Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. D) Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

189. Andrzej Pustelnik 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.236 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

190. Biuro Poselskie Posła na 

Sejm 

Dorota Arciszewska-

Mielewczyk 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.237 

Zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych, po rozpatrzeniu, zostaną uwzględnione  

w opracowywanym projekcie. 

200. Maria Raczkowska 

Aleksander Wiącek 

 

Opcja powiadomienia o wprowadzanych aktualizacjach na stronie internetowej 

www.trasakaszubska.pl zostanie wdrożona. 

 

http://www.trasakaszubska.pl/


83 | S t r o n a  
 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.238 

Na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w prawym rogu pod banerem znajduje się ikona 

kanału RSS , po której kliknięciu można zasubskrybować kanał do swojego czytnika RSS.  

Jest dostępnych sporo darmowych czytników. 

Najpopularniejsze to Brief jako rozszerzenie do przeglądarki Firefox lub darmowy czytnik googla. 

Dosyć wygodne jest też skorzystanie z czytnika RSS w Outlooku. 

Dodany nowy wpis na stronie automatycznie pojawia się w czytniku RSS. 

201. Olga Olszewska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.239 

- W związku z budową przejazdu samochodowego w ciągu ul. Jeziornej, budowa estakady  

nad Zagórską Strugą jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 

- Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

- Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Nadmieniamy 

ze w Gminie Szemud odbyły się dwa spotkania. Materiały na stronie internetowej zostały 

zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego 

tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji 

Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. 

Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. 

- W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

- W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami 

decyzji środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w obszarze wymienionych we 

wniosku działek nie są wymagane. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Po stronie północnej drogi S6 zaprojektowano ekran od km 6+950 do km 7+100, 

natomiast po stronie południowej od km 7+100 do km 7+300. Droga S6 na tym odcinku jest 

projektowana w 3,5m wykopie. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany 

przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska 

ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. 

http://www.trasakaszubska.pl/
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Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie 

zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie projektu 

budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana 

będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę 

chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych 

wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1109). 

202. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Maria Raczkowska 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.240 

Bezpośredni dojazd z ul. Polnej do ul. Kamieńskiej zostanie zachowany poprzez projektowany tunel 

samochodowy w ciągu ul. Jeziornej oraz projektowane drogi dojazdowe. W związku z tym budowa 

dojazdu z projektowanej drogi dojazdowej w kierunku działki 194/57 nie jest wymagana. 

203. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Maria Raczkowska 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 
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Sprawa 4110/188.1.241 

204. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Maria Raczkowska 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.242 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Po stronie północnej drogi S6 zaprojektowano ekran od km 6+950 do km 7+100, 

natomiast po stronie południowej od km 7+100 do km 7+300. Droga S6 na tym odcinku jest 

projektowana w 3,5m wykopie. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany 

przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska 

ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. 

Wysokość projektowanych ekranów wynika z przeprowadzonych obliczeń. Zgodnie  

z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. 

Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany 

będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji 

środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w obszarze wymienionych we wniosku 

działek nie są wymagane. 

205. Andrzej Kopeć 

Danuta Dmowska- Kopeć 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Stanisław Raczkowski 

Maria Raczkowska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

W związku z budową przejazdu samochodowego w ciągu ul. Jeziornej, budowa estakady  

nad Zagórską Strugą jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadniona. 
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Sprawa 4110/188.1.243 

 

206. Danuta Dmowska- Kopeć 

Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.244 

Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

 

207. Wacław i Krystyna 

Sewastianowicz 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.245 

W obecnej sytuacji działka nie ma zjazdu na drogę nr 224. Dodatkowo w rejonie działki 27/8 

zostanie zaprojektowana zatoka autobusowa. Przedmiotowy odcinek, od wiaduktu nad S6 do ronda 

po stronie południowej, stanowi obszar bezpośredniego oddziaływania węzła i dlatego lokalizacja 

dodatkowego zjazdu z drogi nr 224 na działkę 27/8 o przeznaczeniu usługowo-przemysłowym jest 

niemożliwa. 

208. Maria Raczkowska 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Andrzej Kopeć 

Aleksander Wiącek 

Tadeusz Mor 

Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.246 

Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. Nadmieniamy, 

że w Gminie Szemud odbyły się dwa spotkania. Materiały na stronie internetowej zostały 

umieszczone na tydzień przed spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie jednego tygodnia 

po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji Programowej, w której 

należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. Uznano dwa tygodnie  

na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające. 



87 | S t r o n a  
 

 

209. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Sołecka Wsi Zęblewo 

Lista z podpisami 115 osób. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.247 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

Rada Sołecka Wsi Zęblewo 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

210. Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Gminy Szemud 

Komisja Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

 

Rada Gminy Szemud Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

Pkt. 1 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 2 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 3 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  
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Rada Gminy Szemud 

Komisja Rolnictwa i 

Bezpieczeństwa 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 4 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. 

Pkt. 5 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 6 Przy ul. Wołoszyna, pod drogą S6, zostanie zaprojektowany tunel do przeprowadzenia ruchu 

pieszego i rowerowego. 

 

Rada Gminy Szemud Komisja Rolnictwa i Bezpieczeństwa 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 2 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 3 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy głównej (G) z chodnikiem od strony 

zachodniej. Po stronie wschodniej, pod obiektem zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę 

rowerową. 

Pkt. 4 Na węźle Koleczkowo zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Przebudowa drogi 

gminnej odbędzie się jedynie w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji. 

GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa  

na odpowiednich samorządach. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 
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Rada Gminy Szemud 

Komisja Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i 

Dróg. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Gminy Szemud 

Pkt. 6 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 7 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek: 

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt. 8 Na obiekcie WD-22, w ciągu ul. Myśliwskiej, powstanie droga wraz z chodnikiem. 

Na obiekcie WD-21, w ciągu ul. Obrońców Szemuda, powstanie droga wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.9 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt.10 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

 

Rada Gminy Szemud Komisja Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska  

i Dróg. 
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Komisja Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.248 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

 

 

 

Rada Gminy Szemud Komisja Finansów i Rozwoju Gospodarczego 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 2 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 3 Na węźle Koleczkowo zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Przebudowa drogi 

gminnej odbędzie się jedynie w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla tej inwestycji. 

GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek spoczywa  

na odpowiednich samorządach. 

Pkt. 4 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy głównej (G) z chodnikiem od strony 

zachodniej. Po stronie wschodniej, pod obiektem zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę 

rowerową. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 6 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 

1412G leży w gestii władz samorządowych. 
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Pkt. 7 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt. 8 Na obiekcie WD-22, w ciągu ul. Myśliwskiej, powstanie droga wraz z chodnikiem. 

Pkt. 9 Na obiekcie WD-21, w ciągu ul. Obrońców Szemuda, powstanie droga wraz z chodnikiem  

i ścieżką rowerową. 

Pkt. 10 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 11 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

211. Przemysław Kaszuba 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.249 

Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie Studium 

Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie STEŚ 

przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. Wybrany 

wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie wariantu 

uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz, w którym planowana 

droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić, że z dniem 04.01.2016r. powyższa 

w/w decyzja stała się ostateczna. 
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W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

212. Anna Wlazłowska-Piontek 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.250 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

213. Filip Makunet 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.251 

Pkt.1 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek: 

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 
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ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt.2 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.3 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.4 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

 

214. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.182.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.252 

Na węźle Koleczkowo zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową. Informacja ta została 

podana na spotkaniu informacyjnym. Przebudowa/ rozbudowa układu drogowego w m. Koleczkowo 

jest poza zakresem kompetencji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział  

w Gdańsku. W ramach przedsięwzięcia związanego z budową drogi ekspresowej S6 w niezbędnym 

zakresie przebudowane zostaną odcinki dróg publicznych (innych kategorii niż drogi krajowe), które 

są w kolizji z projektowaną inwestycją (i znajdują się w granicach decyzji środowiskowej). 

Przebudowa ul. Andersa będącej drogą gminną leży w gestii władz gminy. GDDKIA nie odpowiada 

za remont istniejących dróg lokalnych.  

215. Marek Targowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.253 

 

Rodzaj i lokalizacja przejścia dla zwierząt została ustalona na podstawie inwentaryzacji 

przeprowadzonej na etapie STEŚ. Na etapie opracowywania projektu budowlanego sporządzony 

zostanie ponowny raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z ponowną inwentaryzacją, 

która w razie potrzeby może spowodować zmianę rodzaju przejścia dla zwierząt.  

Postępująca urbanizacja terenu prawdopodobnie spowoduje, że ilość migrujących zwierząt,  

na obszarach zabudowanych znacznie się zmniejszy. 
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216. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.183.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.254 

W celu uwzględnienia przyszłościowych poprzecznych przejść dla kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej w m. Kamień, Szemud i Koleczkowo prosimy o pilne przesłanie szczegółowej 

lokalizacji przejść z podaniem rzędnych i średnicy rur osłonowych. 

Odrębne pismo w przedmiotowej sprawie o numerze O.Gd.I-1.4110.188.1.372.2016.mb zostało 

wysłane również drogą pocztową. 

217. Dorota Nazwisko 

nieczytelne 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.255 

Pkt. A) Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. B) Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem ul. 

Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany tunel 

w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 1412G 

leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. C) W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. D) Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. E) Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. F) Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. G) W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 został zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. H) Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz 

Z wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem  

i ścieżką rowerową. 
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218. Agnieszka Socha 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.256. 

Pkt. 1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt. 2 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 3 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 4 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt. 5 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt. 6 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 7 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

219. Wioletta Reich 

Marek Reich 

Kazimierz Reich 

Koleczkowo 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.257 

Przebieg drogi dojazdowej zostanie skorygowany. 

Hala na działce 421/3 oraz budynki mieszkalne na działce 421/4 zostaną zachowane. W miejscach 

gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji zabudowań, zostaną 

przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe. 

Wzdłuż drogi S6, na obecnym etapie projektowym, zostanie zaprojektowany ekran 

przeciwhałasowy. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Dojazd do działek zostanie zapewniony z projektowanej drogi dojazdowej. 
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220. Kamila Hirt 

Ewa Dampc 

Rogocki Zenon 

Rogocka Mariola 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.258 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.257. 

221. Bojke Stanisław 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.259 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

222. Teresa i Roman Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.260 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

223. Radny Gminy Szemud 

Wojciech Nowicki 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.261 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe  

nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny  faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 2 Na obiekcie WD-18 zaprojektowano drogę wraz z chodnikiem. 

Pkt. 3 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 
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224. Aleksandra Perz 

Przewodnicząca Rady 

Gminy 

Wniosek z dnia 05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.262 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

225. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.179.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.263 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

 

226. Rzymskokatolicka Parafia 

pw św. Szymona z Lipnicy 

Wniosek z dnia 04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.264 

Pkt.1 Na węźle Koleczkowo dodatkowo zaprojektowano chodnik wraz ze ścieżką rowerową. 

Przebudowa drogi gminnej odbędzie się jedynie w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla tej 

inwestycji. GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek 

spoczywa na odpowiednich samorządach. 

Pkt.2 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt.3 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 4 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe  

nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny  faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 
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dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

227. Stowarzyszenie 

Mieszkańców wsi Kielna i 

Kieleńskiej Huty 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.265 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

228. Sylwia Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.266 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

229. Grzegorz Lesner 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.267 

Pkt. 1 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.2 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.3 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt.4 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

230. Michał Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 
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Sprawa 4110/188.1.268 

231. Mirosław i Waldemar 

Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.269 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

232. Joanna i Janusz Krauza 

Ul. Obrońców Szemuda 15 

84-217 Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.270 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

233. Magdalena i Leszek 

Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.271 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

234. Teresa i Józef Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.272 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

 

235. Robert Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.273 

Brak załącznika 

Pkt.1 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej.  

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Pkt.2 Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z 

wraz z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 

Pkt.3 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.4 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 
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do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

236. Karolina Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.274 

Brak załącznika 

Pkt.1 Uwaga uwzględniona. Przebieg drogi dojazdowej został zmieniony zgodnie z wnioskiem. 

Pkt.2 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek:  

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt.3 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt.4 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd 

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  
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nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

237. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GM.6723.170.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.275 

Na obiekcie WD-23 zaprojektowano drogę wraz z chodnikiem. 

Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano  

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Ekran przeciwhałasowy na wysokości wymienionych działek został zaprojektowany. 

 Brunon i Jadwiga Szenk 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.276 

Działki 81 i 114/22 posiadają dostęp do drogi publicznej.  

Obowiązujące przepisy prawa (Art. 35 Ustawy prawo o ruchu drogowym) dopuszczają pędzenie 

zwierząt po poboczu lub jezdni. 

239. Pranszke Mariusz 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.277 

 

W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

240. Wojciech Gałecki 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.278 

Pkt. 1  

Zarzut nieuzasadniony.  

Spotkania, organizowane na terenie każdej gminy, przez którą przebiega projektowana droga 

ekspresowa S6, miały charakter informacyjny. Zostały zorganizowane w celu zapoznania 

zainteresowanej społeczności z zagadnieniami dotyczącymi projektowanego układu. Załączona  

do Pana pisma mapa jest fragmentem ulotki dostępnej na spotkaniu. Szczegółowe rozwiązania 

projektowe dostępne były, na tydzień przed terminem spotkania, na stronie internetowej 

www.trasakaszubska.pl (w zakładce spotkania informacyjne) oraz w wersji papierowej, do wglądu,  

w danym Urzędzie Gminy. Na spotkaniach przedstawiano szczegółowe rozwiązania z etapu 

Koncepcji Programowej opracowane na mapach do celów projektowych w skali 1:1000. Każdy 

zainteresowany mógł uzyskać odpowiedzi na zadane pytania. 

http://www.trasakaszubska.pl/
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Pkt. 2 Wymienione posesje znajdują się poza obszarem inwestycji (ok. 600 m od projektowanej 

drogi ekspresowej S6) 

Pkt. 3 Zarzut nieuzasadniony. Na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl dostępne są: plany 

orientacyjne, które jak sama nazwa wskazuje, przedstawiają orientacyjny przebieg projektowanej 

drogi, umożliwiający odniesienie lokalizacji inwestycji w stosunku do sąsiednich terenów. 

Opracowane są w skali 1:10 000 na mapach pobranych z Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno 

Kartograficznej. Znajdują się na nich m.in. nazwy ulic i numery dróg zlokalizowanych  

w sąsiedztwie projektowanej inwestycji, nazwy miejscowości.  Na mapach do celów projektowych, 

na których opracowane są szczegółowe rozwiązania projektowe na planach sytuacyjnych (w skali  

1: 1000) znajdują się m.in. zinwentaryzowane budynki, numery działek i nazwy ulic. Na wniosek 

zainteresowanej strony, na każdym etapie realizacji przedmiotowej inwestycji, Generalna Dyrekcja 

Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku udziela informacji dotyczących lokalizacji 

wskazanych nieruchomości w stosunku do projektowanej trasy. 

Pkt. 4 Składanie wniosków dla każdej Gminy zostało ustalone na tych samych warunkach. 

Nadmieniamy ze w Gminie Szemud odbyły się dwa spotkania. Materiały na stronie internetowej 

zostały zamieszczone na tydzień przed każdym spotkaniem. Wnioski należało składać w terminie 

jednego tygodnia po spotkaniu, ze względu na wiążące terminy na ukończenie etapu Koncepcji 

Programowej, w której należy uwzględnić zasadne wnioski mieszkańców i władz samorządowych. 

Uznano dwa tygodnie na zapoznanie się z materiałami i złożenie wniosków za wystarczające.  

241. Dariusz Pyż 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.279 

 

Pkt. 1 W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt. 2 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Pkt. 3 Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy głównej z chodnikiem od strony zachodniej. 

Po stronie wschodniej, pod obiektem zostanie zachowana rezerwa terenu pod ścieżkę rowerową. 

http://www.trasakaszubska.pl/
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Pkt. 4 Na węźle Koleczkowo zaprojektowano dodatkowo chodnik wraz ze ścieżką rowerową. 

Przebudowa drogi gminnej odbędzie się jedynie w zakresie decyzji środowiskowej wydanej dla tej 

inwestycji. GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek 

spoczywa na odpowiednich samorządach. 

Pkt. 5 W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga 

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

Pkt. 6 Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). 

Dojazd do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej nr 

1412G leży w gestii władz samorządowych. 

Pkt. 7 Rozwiązania techniczne przyjęte w opracowaniu (m.in. skrzyżowania dróg) zaprojektowano 

w oparciu o przewidywane natężenia ruchu. Ronda zaprojektowano tylko w miejscach, w których  

są one technicznie i ekonomicznie uzasadnione (przy węzłach). Na pozostałych skrzyżowaniach  

z uwagi na niewielkie  natężenie ruchu zaprojektowane skrzyżowania proste są odpowiednie. Należy 

pamiętać, że odcinki przebudowywanych i budowanych dróg w ramach inwestycji będą posiadały 

dużo wyższy standard od istniejących i dlatego ich przepustowość będzie znacznie większa  

od dotychczasowej. Jednocześnie zwiększy się znacznie bezpieczeństwo ruchu. 

Dojazdy do działek: 

Obręb Kamień:  

51/1, 51/2 – w wyniku przeprowadzenia ponownej analizy, na obecnym etapie projektowym, 

ustalono, że budynki zlokalizowane na wymienionych działkach przeznaczone zostaną  

do wyburzenia. 

46/9 – około 100m2 powierzchni nieruchomości od strony drogi S6 będzie przejęte pod inwestycję. 

Zabudowania nie zostaną wyburzone, dodatkowo zostanie zapewniony dojazd. 

46/10 – zostanie wykonany dojazd. 

Obręb Szemud: 

861/5, 29/1, 29/2 – zostanie wykonany dojazd. 

Pkt. 8 Na obiekcie WD-22, w ciągu ul. Myśliwskiej, powstanie droga wraz z chodnikiem.   

Na obiekcie WD-21, w ciągu ul. Obrońców Szemuda, powstanie droga wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. 
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Pkt. 9 W ciągu ulicy Bursztynowej powstanie wiadukt wraz z chodnikiem przyległym do jezdni. 

Jednocześnie zostanie zlikwidowany obiekt WD-19 w ciągu ul. Słonecznej. Ciągłość ul. Słonecznej 

zostanie zapewniona poprzez łącznik zaprojektowany pod estakadą EA-5. 

Pkt. 10 Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona zgodnie z wnioskiem. 

 

242. Joanna i Leszek Kałaga 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.280 

Dojazd do m. Bojano oraz drogi wojewódzkiej nr 218 będzie zapewniony poprzez projektowaną 

drogę DD_13+026L_4 (ogólnodostępną o nawierzchni bitumicznej), która zostanie wydłużona  

do ul. Zamczysko oraz poprzez istniejący układ dróg gminnych. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe  

nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny  faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

243. Zinke Maria 

Masłowski Kazimierz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.281 

Po północnej stronie drogi S6 na granicy przejmowanych pod inwestycję działek 46/11, 41, 38  

i 37/26 w śladzie istniejącej drogi gruntowej zostanie wybudowana droga dojazdowa o nawierzchni 

żwirowej. Będzie ona łączyć drogę dojazdową do wiaduktu WD-23 z drogą pokazaną na 

załączonym do wniosku szkicu, która to w chwili obecnie zapewnia dojazd do Państwa 

nieruchomości. 

244. Anna i Jacek Heland 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.282 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

245. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 11.12.2015 

 

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji 

środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją nasadzenia w obszarze wymienionych we wniosku 

działek nie są wymagane. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 
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Sprawa 4110/188.1.283 zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Po stronie północnej drogi S6 zaprojektowano ekran od km 6+950 do km 7+100, 

natomiast po stronie południowej od km 7+100 do km 7+300. Droga S6 na tym odcinku jest 

projektowana w 3,5m wykopie. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany 

przeciwhałasowe nie są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska 

ochronie podlegają tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. 

Wysokość projektowanych ekranów wynika z przeprowadzonych obliczeń. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

246. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 11.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.284 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

247. Urząd Gminy Szemud 

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.171.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.285 

Projektowana droga dojazdowa zostanie wydłużona do ul. Zamczysko. 

Przedłużenie drogi lokalnej (dz. nr 104 od ul. Dworskiej do ul. Chłopskiej w m. Dobrzewino) jest 

poza zakresem przedmiotowej inwestycji. GDDKIA nie odpowiada za stan istniejących dróg 

lokalnych. Ich utrzymanie i ew. remonty spoczywają na samorządzie. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie.  

Wzdłuż projektowanej drogi ekspresowej S6, na obszarze wymienionych w piśmie działek  

zaprojektowano ekrany akustyczne.. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie 

raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 

248. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.176.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.287 

- Na obiekcie WD-20 zostanie zaprojektowana droga klasy G z chodnikiem i ścieżką rowerową. 

- Ul. Załączna zostanie przebudowana na odcinku od DW224 do DD_9+390L_3.  

- Przebieg drogi dojazdowej przy węźle Szemud (km ok. 9+000 trasy zasadniczej) został zmieniony 

zgodnie z wnioskiem. 

Na obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowana droga z chodnikiem. 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

249. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.177.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.288 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami na przedmiotowym odcinku oświetlenie nie jest wymagane.  

W ramach inwestycji polegającej na budowie drogi ekspresowej S6 GDDKIA zobowiązana jest  

do wykonania przebudowy tylko w przypadku występujących kolizji. 

250. Renata Buchisz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.289 

Przedmiotowa działka znajduje się poza decyzją środowiskową ok. 400 m od projektowanej drogi 

S6. Z przeprowadzonych analiz i obliczeń wynika, że na przedmiotowej nieruchomości nie zostaną 

przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu. 

Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają tereny faktycznie 

zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie projektu 
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budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana 

będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę 

chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych 

wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r.,  

poz. 1109). 

251. Albin Nazwisko 

nieczytelne. 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.290 

Na przebudowywanym odcinku drogi wojewódzkiej 224 zaprojektowano chodnik oraz ścieżkę 

rowerową. 

W miejscu istniejących przystanków autobusowych na węźle Szemud powstaną nowe zatoki 

autobusowe. 

Ruch pieszy od ruchu samochodowego będzie oddzielony barierą, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

Na obiekcie WD-21 zostanie zaprojektowana droga z chodnikiem i ścieżką rowerową. 

Na obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowana droga z chodnikiem. 

252. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Lista z podpisami 6 osób 

mieszkańców Bojana. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.291 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

253. Roman Korob 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.292 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną, zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska fermy nie podlegają 

ochronie przeciwhałasowej.  

Z przeprowadzonych obliczeń i symulacji wynika, że dopuszczalne przepisami natężenie hałasu 

przy budynku na działce 384/13 nie zostało przekroczone. W związku z powyższym nie 

zaprojektowano ekranów przeciwhałasowych. Odległość budynku od krawędzi jezdni drogi 

ekspresowej S6 wynosi 120m. 
Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport  

o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 
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Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 

254. Zenon Bojke 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.293 

Wniosek identyczny z wnioskiem nr 4110/188.1.193 

 

255. Faltynowski Grzegorz 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.294 

- Na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 zaprojektowano drogi klasy L oraz Z wraz 

z chodnikami. Na obiekcie WD-21 zaprojektowano drogę klasy L wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową. Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. 

Po stronie wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę 

rowerową. Na obiektach WD-20 i WD-26 zaprojektowano drogi klasy, odpowiednio G i Z,  

z chodnikiem i ścieżką rowerową po stronie zachodniej. 

Zakres oświetlenia dróg zostanie zaprojektowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Tereny niezabudowane nie podlegają ochronie. Ponadto, na etapie 

projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U.  

z 2012 r., poz. 1109). 

- W obrębie węzła Szemud, w zastępstwie likwidowanych przystanków, zostaną zaprojektowane 

zatoki autobusowe. 

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, 

jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. Po zakończeniu inwestycji, wykorzystywane przez pojazdy budowy drogi zostaną 

przywrócone do stanu początkowego. 
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- Pierwszy kontakt z właścicielami zajmowanych, na rzecz Skarbu Państwa, pod projektowany pas 

drogowy, nieruchomości ze strony Inwestora następuje tuż po złożeniu wniosku o wydanie decyzji  

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Planowany, na dzień dzisiejszy, termin 

złożenia takiego wniosku to  wrzesień 2017r.  

256. Prusak Karol 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.295 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.294. 

 

257. Hallmann Sylwester 

Lista z podpisami 24 osób. 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.296 

Pod obiektem WA-3 zaprojektowano drogę klasy G z chodnikiem po stronie zachodniej. Po stronie 

wschodniej zostanie zachowana rezerwa terenu pod obiektem na przyszłą ścieżkę rowerową. 

258. Anna i Zygmunt Lange 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.297 

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe.  

Przy przedmiotowej działce wzdłuż drogi S6 zostały zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe. 

Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko 

na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi  

na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych 

wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 

2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

- Zjazd na Państwa działkę odbywał się będzie z tej drogi, co obecnie. Szczegółowa lokalizacja 

zostanie ustalona na etapie opracowania projektu budowlanego. 

- Na dojazdach do obiektu oraz na obiekcie WD-22 zostanie zaprojektowany chodnik. 

259. Lucyna i Piotr Szulta 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.298 

- Przedmiotowa nieruchomość (numer działki 69/18), w chwili obecnej, nie jest przewidziana  

do całkowitego zajęcia i zabudowania nie będą wyburzone. Pod Inwestycję zostanie przejęte około 

50% powierzchni nieruchomości. Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne 

wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero  

na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji 

drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę). Termin uzyskania ZRID, zgodnie z założonym 
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harmonogramem, przypada na luty 2018r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  

w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a pozostała 

część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca drogi jest 

obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o wykup  

tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem Cywilnym  

na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do wykorzystania  

na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku właściciela 

pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu jest możliwe 

po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu zatwierdzania 

podziału nieruchomości treścią decyzji ZRID, której ostateczność stanowi podstawę do formalnego 

podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie możliwe 

dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią waloru 

ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin uzyskania 

decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

- W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy drodze S6 na wysokości zabudowy, po przeprowadzeniu obliczeń, zostały 

zaprojektowane ekrany przeciwhałasowe. Ponadto, na etapie projektu budowalnego wykonany 

będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

- Odległość budynku od krawędzi jezdni drogi ekspresowej będzie wynosiła ok. 50 m.  

Przy ul. Wołoszyna na części zajmowanej Państwa działki oraz na działce 69/22 pod drogą S6 

zostanie zaprojektowany tunel do przeprowadzenia ruchu pieszego i rowerowego. 

- Państwa nieruchomość, zgodnie z obowiązującymi przepisami będzie posiadać dostęp do drogi 

publicznej.  

- Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, 

jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
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budowlanych. Po zakończeniu inwestycji, wykorzystywane przez pojazdy budowy drogi zostaną 

przywrócone do stanu początkowego. 

 

260. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Sołecka Wsi 

Szemudzka Huta 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Lista z podpisami 24 osób. 

Sprawa 4110/188.1.299 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

 

Rada Sołecka Wsi Szemudzka Huta 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

261. Tomasz Kreft 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.300 

Po ponownej analizie, układ projektowanych dróg został zmieniony. Droga po południowej stronie 

została skrócona i służy jako dojazd do działek m.in.  nr 317 i  nr 316/3. 

Po stronie północnej została zaprojektowana dodatkowa droga dojazdowa zapewniająca dojazd  

do działki nr 306/1 oraz do zbiornika retencyjnego ZR-16_3. 

262. Stefan Bauer 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.301 

Dojazd do działki nr 65 będzie odbywał się jak dotychczas ul. Załączną,  

Część działki, położona pomiędzy planowaną drogą lokalną a drogą wojewódzką, zostanie przejęta, 

za odszkodowaniem, na rzecz Skarbu Państwa. Dojazd na pozostałą część działki zostanie 

zapewniony z projektowanej drogi lokalnej. 

 

263. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.302 

Ul. Polna i Marchowska zostaną połączone skrzyżowaniem (km 7+000 trasy głównej). Dojazd  

do drogi powiatowej nr 1412G odbywał się będzie tak jak obecnie, istniejącym odcinkiem  

ul. Marchowskiej. Przejazd na południową stronę drogi S6 będzie możliwy poprzez projektowany 

tunel w ciągu ul. Jeziornej. Budowa ul. Polnej na odcinku do włączenia do drogi powiatowej  

nr 1412G leży w gestii władz samorządowych. 

 

264. Beata i Adam Dettlaff 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.304 

W ciągu ul. Jeziornej na skrzyżowaniu z drogą S6 została zaprojektowany chodnik oraz droga  

dla pojazdów samochodowych o szer.5,5m. W tunelu zostanie zapewnione miejsce na lokalizację 

ścieżki rowerowej. 

 

265. Grzegorz Ledeman 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.110. 
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Sprawa 4110/188.1.305 

 

266. Ekologiczne Gospodarstwo  

Kamień 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.306 

Pkt. 1 Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie 

Studium Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie 

STEŚ przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej  

S6. Wybrany wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie 

wariantu uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz, w którym planowana 

droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić, że z dniem 04.01.2016r. powyższa 

w/w decyzja stała się ostateczna. 

Pkt. 2 Dojazd do Państwa posesji zostanie zapewniony z projektowanej drogi dojazdowej do MOP-

u. Będzie on prowadzony wzdłuż wału ziemnego do istniejącej drogi na działce 55/1 i dalej  

do sąsiedniej działki nr. 56/8. Zaprojektowana droga dojazdowa będzie drogą publiczną ogólnie 

dostępną. 

Pkt. 3 Poszukiwanie gospodarstw zastępczych, w zamian za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa, 

nie leży w kompetencjach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku.  

Pkt. 4 Wniosek nie jest możliwy do spełnienia.  

Podstawą do rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu nabycia z mocy 

prawa na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości jest decyzja o zezwoleniu  

na realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID). Zgodnie z przyjętym harmonogramem 

planowany termin uzyskania decyzji ZRID to luty 2018 r. Odszkodowanie ustalane jest treścią 

decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę lub treścią zawartej pomiędzy stronami ugody 

administracyjnej. 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. Stronom postępowania przysługuje prawo 

wniesienia odwołania od decyzji ustalającej odszkodowanie w terminie 14 dni od jej doręczenia. 

Ponadto treścią decyzji odszkodowawczej Wojewoda Pomorski zobowiązuje Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad do zapłaty odszkodowania w terminie 14 dni od dnia,  

w którym decyzja stanie się ostatecznaPkt.5 W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie 
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wszystkich nasadzeń zgodnie z ustaleniami decyzji środowiskowej. Zgodnie z powyższą decyzją 

nasadzenia w obszarze wymienionych we wniosku działek nie są wymagane. 

Pkt.6 Wniosek nie jest możliwy do spełnienia. Wycena przejmowanej nieruchomości leży w gestii 

powołanego przez Wojewodę Pomorskiego biegłego w zakresie wyceny nieruchomości. 

Pkt.7 Projektowany MOP kategorii III znajduje się w liniach rozgraniczających inwestycję. 

Nieruchomości zlokalizowane w liniach rozgraniczających inwestycję, niezbędne pod projektowany 

pas drogowy (w tym budowę przyszłych MOP) stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa 

w dniu, w którym decyzja ZRID stała się ostateczna. 

267. Alicja Bazylko 

Wniosek z dnia 03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.307 

Wniosek identyczny z wnioskiem nr 4110/188.1.49 

 

268. Marian Frelich 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.313 

Zaprojektowany w ramach budowy drogi S6 układ drogowy z węzłami Chwaszczyno i Wielki. Kack 

przewiduje przebudowę Obwodnicy Zachodniej (budowa 3 pasów ruchu z pasem awaryjnym). Cały 

układ drogowy realizowany w ramach S6 został zaprojektowany w oparciu o prognozę ruchu, która 

została opracowana dla roku 2040. 

Przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie Studium 

Techniczno Ekonomiczno Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na etapie STEŚ 

przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej S6. Wybrany 

wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie wariantu 

uzyskana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-

WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca korytarz, w którym planowana 

droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić, że z dniem 04.01.2016r. powyższa 

w/w decyzja stała się ostateczna. 

269. Katarzyna i Edmund 

Szmuda 

Wniosek z dnia 18.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.338 

Wybudowanie drogi w przedstawionej przez Państwa lokalizacji jest niezgodne z wymaganiami 

technicznymi i zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Obecnie istniejący dojazd 

zlokalizowany na działkach nr 346 i 341/5 zapewnia po realizacji inwestycji dostęp do wszystkich 

nieruchomości. GDDKIA nie odpowiada za remont istniejących dróg lokalnych. Taki obowiązek 

spoczywa na samorządach. 

270. Libon Bernard 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Dojazd do Pańskiej działki będzie odbywał się ul. Chłopską na zachód, następnie drogą 218  

w kierunku Bojana do ul. Zamczysko. Następnie ul. Zamczysko i projektowanym odcinkiem drogi 

dojazdowej DD_13+026L_4, z której zostanie zapewniony zjazd na działkę. 
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Sprawa 4110/188.1.344 

 



Podsumowanie Spotkań Informacyjnych dotyczących   

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku  

Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta" 

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

Spotkania  odbyły się : 

1) Dnia 26.11.2016r w świetlicy przy remizie OSP w Luzinie, przy ulicy Ofiar 

Stutthofu 39 i dotyczyło terenu gminy Luzino. 

2) Dnia 01.12.2016r w sali widowiskowo-sportowej w Szemudzie przy ulicy 

Szkolnej 4a i dotyczyło terenu gminy Szemud. 

3) Dnia 03.12.2016r w sali widowiskowo-sportowej w Bojanie przy ulicy 

Wybickiego 38 i dotyczyło terenu gminy Szemud. 

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/. 

http://trasakaszubska.pl/
http://trasakaszubska.pl/
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Streszczenie treści wniosków i pytań złożonych do dnia 10.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie 

pisemnej po spotkaniach informacyjnych, które odbyły się w dniach 01 i 03.12.2015 r. w miejscowościach Szemud i Bojano w sprawie 

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 3 i 4 

– na terenie gminy Szemud. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Streszczenie treści wniosków. 

1. Michał Skrzyński 

Wniosek z dnia 

05.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.1 

1. Zaprojektowanie zjazdów i wyjazdów z TK na skrzyżowaniu z ul. Chłopską 

2. Tunel na wysokości ul. Chłopskiej 

3. Wypłata odszkodowania za niedogodności związane z dojazdem do posesji 

4. Budowa MOPu z możliwością włączenia się do ruchu 

5. Budowa ul. Chłopskiej wraz z infrastrukturą z asfaltu. 

2. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

24.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.32 

 

1. Budowa wiaduktu nad ul. Bursztynową w Głazicy 

2. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9 km przy węźle Szemud 

3. Zaprojektowanie ronda w zadaniu 4 w sąsiedztwie obiektu WD23 

4. W miejscu TU-2 zaprojektowanie obiektu dla ruchu samochodowego 

5. Przedłużenie drogi lokalnej ul. Marachowskiej z ul. Polną w Koleczkowie 

6. Przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30do drogi gminnej ul. Zamczysko w Bojanie 

7. Zaprojektowanie wiaduktu WD-18, WD-19, WD-25, WD 23, WD21, WD 22 o klasie drogi 

lokalnej wraz z chodnikiem i drogą rowerową 

8. Zaprojektowanie drogi zbiorczej wraz z infrastrukturą pod obiektem WA-3, WD-20, WD-26 

9. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w Głazicy 

3. Grzegorz Malinowski  

Wniosek z dnia 

01.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.40 

 

1. Czy budynek na działce 250/32 jest przewidziany do wyburzenia 
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4. Leszek Roda  

Marian Bach  

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.41 

1. Usunięcie drogi dojazdowej ze strony południowej, przebiegającej przez działki 305 i 319 

5. Alicja Bazylko 

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.49 

 

1. Czy działka 84/4 zostanie przejęta w całości czy w części? 

2. Zasady i harmonogram wywłaszczenia oraz wypłaty odszkodowań 

6. Sofia Kowalczyk 

Paweł Kowalczyk 

 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.50 

1. Wydzielenie i przejęcie przez Inwestora terenu wokół przejścia dla zwierząt PZŚ-4  

7. Henryk Warkusz  

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.51 

 

1. Powstanie wiaduktu wraz z chodnikiem przyległym do jezdni przy ul. Bursztynowej (działki 

nr 23/7 i 13/1) 

2. Brak dojazdu do działki 13/1 

 

8. Mariola Kubicka  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.52 

 

1. Brak izolacji akustycznej przy istniejącej zabudowie w Szemudzie 

2. Brak chodników i ścieżek rowerowych na projektowanych wiaduktach i ulicach w 

Szemudzie 

3. Brak zgody na usytuowanie MOP III w Kamieniu w stosunku do istniejących zabudowań 

4. Zła nazwa ulicy na planie sytuacyjnym przy działkach 66/76, 66/77, 66/78, 66/79, 66/75 
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9. Andrzej Wandtke  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.53 

 

1. Brak zjazdu na działkę nr 29/1 

10. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.54 

1. Budowa chodnika wraz ze ścieżką rowerową pod obiektem WA-3, ul. Wejherowska w 

Bojanie. 

11. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.55 

1. Zaprojektowanie w miejscu TU-2, ul. Jeziorna w Koleczkowie przejazdu dla pieszych i 

pojazdów samochodowych pod droga ekspresową. 

2. Przedłużenie drogi lokalnej (ul. Jeziorna) do granicy objętej decyzją środowiskową  

Pkt. 1 Przebudowana w zakresie koniecznym dla tej inwestycji. 

3. Przedłużenie drogi serwisowej przy ul. Polnej z ul. Marachowską w Koleczkowie. 

4. Zaprojektowanie dwóch ekranów akustycznych przy granicy z działkami 191/8, 192/3 

. 

  

 

12. Monika Brylowska  

Krzysztof Brylowski  

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.56 

 

1. Budowa chodnika na odcinku od Grabowca do Szemuda  

13. Karolina Gawryś  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.57 

1. Czy budynki na działkach 383/31,383\32 są przewidziane do wyburzenia? 

2. Jak ma się otrzymanie pozwolenia na budowę do planowanej inwestycji na wymienionych 

działkach 

3. Kiedy będzie wycena nieruchomości, harmonogram wypłat, czas na odwołanie?  

4. Ile będzie czasu na wyprowadzkę, co można zabrać z domu? 
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 5. Czy po oddaniu nieruchomości przeznaczonej do wyburzenia będzie jakiś przetarg na kupno 

pozostawionych w nim rzeczy? 

6. Jaka jest procedura przejęcia nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym? 

14. Manuela Blok  

Krzysztof Blok  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.58 

 

1. Czy będzie zachowane bezpośrednie połączenie ulicą Kieleńską od Koleczkowa do Kielna? 

2. Czy będzie zapewniony zjazd i wjazd z obu stron ul. Kielnieńskiej? 

3. Przejście dla pieszych na ul. Kielnieńskiej na wysokości ul. Gen. Maczka i Bema 

4. Dostosowanie ciągu ul. Kielnieńskiej do norm bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów 

5. Budowa ekranów akustycznych przy węźle Koleczkowo 

6. Brak możliwości ruchu samochodowego na ul. Jeziornej 

7. Brak ekranów akustycznych przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej 

8. Brak chodnika i ścieżki rowerowej na wiadukcie WD-18 

9. Brak chodnika i ścieżki rowerowej na wiaduktach WD-20, WD-21, WD-22, WD-23, WD-

25,WD-26 i przy obiekcie WA-3 

10. Brak połączenia ul. Bursztynowej z m. Głazica 

15. Anna Hermann  

Mieczysław Hermann  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.59 

 

1. Wybudowanie drogi zbiorczej odpowiedniej klasy w obiekcie WD-20 

2. Wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej obiekcie WD-20 

3. Zaprojektowanie izolacji akustycznej w bezpośrednim sąsiedztwie węzła Szemud, w 

szczególności przy działce 11/2 

16. Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.60 

 

1. Jak inwestycja wpłynie na działki o nr 250/31, 250/30, 250/34, 250/40, 250/39, 250/35 

2. Czy działki zostaną przejęte w całości czy w części? 

3. Brak dojazdu do działki nr 250/35  

4. Czy w obrębie wymienionych działek przewidziano ekrany akustyczne? 

 

17. Grzegorz Malinowski  

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.61 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.40. 
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18. Leszek Andrzejewski  

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.62 

 

1. Przebudowa/ rozbudowa układu drogowego w m. Koleczkowo 

19. Agata Puławska  

Tomasz Puławski  

 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.63 

 

1. Budowa chodnika od węzła Koleczkowo do istniejącego już chodnika 

2. Brak informacji dotyczących ekranów akustycznych w obrębie węzła Koleczkowo 

3. Jak będzie wyglądał zjazd i wjazd z ul. Gen. Maczka? 

4. Wybudowanie bezpiecznego zjazdu i wjazdu z ul. Wejherowskiej w strone węzła 

Koleczkowo 

20.  Piotr Kania  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.64 

 

1. Usytuowanie MOP III jest niezgodne z decyzją środowiskową. Na jakiej podstawie 

planowana jest budowa MOP III? 

2. Prośba o analizę akustyczną w okolicy MOP III 

21. Draws Stanisław – sołtys 

wsi Szemud 

Rada Sołecka 

Radni Gminy Szemud 

Lista z podpisami 9 osób 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.65 

1. Brak chodników, ścieżek rowerowych przy wiadukcie węzła Szemud na DW 224 

2. Brak zatok autobusowych na wiadukcie, węzeł Szemud 

3. Brak środków oddzielających ruch pieszy od pojazdów 

4. Brak chodników, ścieżek rowerowych przy wiadukcie WD-21, WD-22 

5. Brak ekranów akustycznych na odcinku miedzy węzłem Szemud a wiaduktem WD-21 i WD-

22. 
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22.  Barbara Pałasz  

Andrzej Pałasz  

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.66 

 

1. Brak ekranów akustycznych i chodników w m. Szemud zmniejszają bezpieczeństwo 

mieszkańców  

23. Maria Nowicka – Sołtys wsi 

Głazica 

  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.67 

 

 

1. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w Głazicy 

2. Zaprojektowanie chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej przy ul. Słonecznej  

3. Zaprojektowanie wiaduktu w Głazicy na ul. Bursztynowej, przez brak dojazdu do działek nr 

23/7, 13/1, 26 i 12 

4. Zaprojektowanie chodnika i oświetlenia przy ul. Wejherowskiej w Szemudzie 

 

24. 1. P.P-U. BAKS Stanisław 

Kowalewski 

2. VIA POLONIA 

SP. Z O.O. 

  

3. CONSILIA Andrzej 

Kowalewski 

 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

1. Brak przejazdu przez ul. Bursztynową uniemożliwia prowadzenie działalności przez firmy: 

P.P-U BAKS Stanisław Kowalewski, Via Polonia Sp. z o. o., CONSILIA Andrzej 

Kowalewski 
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Sprawa 4110/188.1.68 

 

25. Lucyna Bielska  

Piotr Bielski  

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.69 

 

1. Wniosek dotyczy uzupełnienia istniejących elementów zagospodarowania działki (taras, szambo) 

na planie sytuacyjnym planowanej inwestycji. 

26. Stefan Miotke  

Józef Miotke  

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.70 

 

 

 

Wniosek o przesunięcie drogi powiatowej w kierunku zachodnim z przejazdem podziemnym WD -

23 w Kamieniu powoduje brak lub problem z dojazdem do działek nr 51/1 i 51/2 

27. Władysław Sancewicz  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.71 

 

Wniosek dotyczy wykupu całej nieruchomości spowodowany spadkiem atrakcyjności oraz wartości 

nieruchomości położnej na działacie  nr 397/30 w Koleczkowie, sprawa usadowienia zbiorników 

oraz odpływ, problem dotyczący własności drogi Bożańska które jest drogą prywatną, a w części 

gminną. Problem wąskiej drogi WD 25 ul. Wczasowa. Brak ścieżki i chodnika. 

 

 

28. Michał Skrzyński  

Lista z podpisami 5 osób 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.72 

 

1. Wniosek dotyczy przedłużenia drogi na odcinku od ul Chłopskiej 26 przez PZM – 30 do drogi 

drogi gminnej ul Zamczysko w m. Bojano 

2. Wniosek o Zamontowanie ekranów akustycznych w Dobrzewie na wysokości działek 391/3. 

3. Wniosek o zaprojektowanie wiaduktu o klasie drogi lokalnej wraz z chodnikiem i ścieżkami 

rowerowymi w Dobrzewinie. 

4. Wniosek o zbudowanie całej drogi Chłopskiej na wysokości trasy Kaszubskiej. 

5. Wniosek o modernizacje ul. Lesoki z chodnikami na całym odcinku drogi 
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6. Wniosek o zjazd z Trasy Kaszubskiej z trzy pasmowgo odcinka w kierunku Szemudu w drogę ul. 

Chłopską. 

29. Leszek Michalik  

  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.73 

 

1. Wniosek o zapewnienie na wszystkich przejazdach przez trasę S6 w gminie chodników i 

ścieżek rowerowych. 

2. Chodniki na dojściach do przejazdów przez trasę S6, mieszkańcy Grabowca udają się pieszo 

do Szemuda co wiąze się z bezpieczeństwem. 

3. Wniosek o zainstalowanie ekranów akustycznych po obu stronach S6 przechodzących przez 

wieś Szemud 

4. ( Maria Michalik) Wniosek o skorygowanie obecnego planu : 

-zapewnienie na wszystkich przejazdach przez trasę S6 chodników i ścieżek rowerowych  

- wykonanie chodników na dojściach do przejazdów przez trasę S6 

-Wniosek o zainstalowanie ekranów akustycznych w pobliżu budynków mieszkalnych po obu 

stronach trasy S6 

30. Rafał Olszewski  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.74 

 

1. Wniosek o zaprojektowanie obiektu inżynierskiego TU-2 ul. Jeziorna w Koleczkowie z 

możliwością korzystania przez samochody osobowe 

Wniosek o wykonie ekranów akustycznych na wysokości ul Polnej 

31. Anita Kukułowicz  

Lista z podpisami 31 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.75 

 

1. Wniosek o uwzględnienie w planach budowy drogi ekspresowej S6 przy projektowanym 

wiadukcie WD20 węzeł Szemud położenia warstwy asfaltu na ok. 200 metrowym odcinku ul 

Załącznej od drogi wojewódzkiej  224 w górę. 

Wniosek o przywrócenie wersji planów z kwietnia 2015 z etapu STEŚ aby budowa drogi przy węzle 

WD 20 nie pogarszała bezpieczeństwa  

32. Jolanta Stobba  

Marian Stobba  

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Wniosek o zaprojektowanie w obiektu inżynierskiego umożliwiającego wykorzystanie przez 

pojazdy samochodowe w miejscu TU-2. 
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Sprawa 4110/188.1.76 

33. Makurat Renata 

Makurat Stanisław 

Makurat Justyna 

Makurat Krzysztof 

Abraham Agata 

Abraham Łukasz 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.77 

Wniosek dotyczący zastrzeżeń: 

1. Konieczność zaprojektowania chodników oraz ścieżek rowerowych na wiadukcie WD23 z 

przedłużeniem do ul. Chylońskiej. 

2. Trasa S6 całkowicie odetnie posesje od m. Kamień i skutkować będzie do sieci 

kanalizacyjnej. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie całej sieci kanalizacyjnej na ul. 

Chylońska i ul. Pod Lasem  

3. Droga techniczna MOP-3 przetnie działke nr 53/8 prosba o z drogi technicznej po obu 

stronach szerokości umożliwiającej swobodne wjazdy „Tira” 

4. Wniosek o przekształcenie działki nr 53/38 po zakończeniu S6 działka posłuży mi w 

rozwinięciu działalności. Prośba o stosowane przekształcenie w ewidencji gruntów aby była 

dostosowana pod dalszy rozwój mojej działalności 

5. Wniosek dotyczy zaprojektowania ekranów akustycznych przy trasie S6 ul Pod Lasem w 

Kamieniu 

Wniosek o zamontowanie lamp przy ul Pod Lasem i ul. Chylońskiej 

34. Dunaj Barbara 

Dunaj Antoni 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.78 

Wniosek dotyczy bezwzględne konieczności postawienia ekranów akustycznych S6 na wysokości ul 

Tartacznej w Bojanie oraz konieczność nasadzenia drzew wzdłuż drogi S6. 

Mieszkańcy ul. Tartacznej zastrzegają sobie prawo żądań i rozstrzeń na drodze prawnej z tytułem 

ewentualnego negatywnego stanowiska GDDKiA oddział Gdańsk. 

 

35. Lange Natalia 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.79 

1. Wniosek o izolację akustyczną w postaci ekranów akustycznych przy istniejącej zabudowie 

mieszkaniowej  

2. Wniosek o uwzględnienie chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanym obiekcie WD-18 

ul Przetoczyńska m. Częstkowo, na projektowanych wiaduktach WD-20 , WD-21, WD 22 

WD 25 WD 26  

Wniosek o budowę zatok autobusowych i przystanków wraz bezpiecznym przejściem dla pieszych 

oraz budowy osobnego buspasa  
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36. Szymańska Anna 

Szymański Krzysztof 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.80 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

37. Suligowska Elżbieta 

Suligowski Marian 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.81 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

38. Wilczewski Jan 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.83 

1. Brak dojazdu do ulicy Zamczysko. 

39. Wilczewska Jadwiga 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.84 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.83. 

40. Wilczewska Ewa 

Wilczewski Andrzej 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.85 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.83. 

41. Mieszkańcy wsi Grabowiec 

Gm. Szemud 

Lista z podpisami 22 osób 

1. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż obiektów WD-21, WD-22. 
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Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.86 

42. Cisłowski Tomasz 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.87 

1. Zaprojektowanie wiaduktu wraz z oświetleniem, chodnikiem i drogą rowerową przy ul. 

Bursztynowej w Głazicy. 

43. Hallmann Maria 

Hallmann Henryk 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.88 

1. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego w miejscu TU-2, ul. Jeziorna w Koleczkowie 

umożliwiającego dojazd do pól. 

2. Zaprojektowanie ekranów akustycznych wzdłuż działek 191/1, 191/8. 

44. Krefta Janina 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.89 

1. Wykup resztówki działki 863/3,863/4, 863/5 

2. Przedłużenie drogi lokalnej skrzyżowania ul. Wejherowskiej z ul. Załączną zgodnie z 

załączoną mapką  

3. Czy działki 57/12 i 59 są przeznaczone do wykupu? 

4. Wniosek o pozostawienie przystanków autobusowych przy ul. Wejherowskiej 

5. Budowa chodników i ścieżki rowerowej na wiadukcie (węzeł Szemud) 

6. Budowa ekranów akustycznych przy zjeździe z wiaduktu zgodnie z załączoną mapą 

45. Hirsz Mariusz 

Lista z podpisami 58 osób 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.90 

1. Zaprojektowanie chodnika, oświetlenia i ścieżki rowerowej wzdłuż obiektu WD-22 

2. Wybudowanie chodnika wzdłuż ulicy Myśliwskiej 

46. Mieszkańcy wsi Grabowiec 

Gm. Szemud 

Lista z podpisami 30 osób 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.86. 
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Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.91 

47. Damaszke Iwona 

Damaszke Marcin 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.92 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

48. Formella Mirosława 

Formella Jan 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.93 

1. Wiadukt na ul. Bursztynowej by zapewnić dojazd do pól 

49. Eksploatacja Kruszywa 

Naturalnego Jan Formella 

 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.94 

1. Zapewnienie drogi dojazdowej do żwirowni 

2. Dostosowanie wiaduktu tak, by mógł przejeżdżać pod nim ciężki sprzęt budowlany 

50. Mieszkańcy Bojana 

Lista z podpisami 27 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.95 

1. Zaprojektowanie ekranów akustycznych po północnej stonie ul. Wiosennej i Słonecznej w 

Bojanie 

2. Przejście dla pieszych na ul. Wołoszyna 

51. Dopke Kamil 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

1. Zaprojektowanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową pod obiektem WA-3 w Bojanie 

zgodnie z załączoną mapką 
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Sprawa 4110/188.1.96 

52. Karwacki Marek 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.97 

1. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej na wiaduktach WD-25, WD-26 w ciągu ul. 

Wczasowej i Partyzantów Koleczkowskich 

53. Zarząd Powiatu 

Wejherowskiego 

Ul. 3 maja 4 

84-200 Wejherowo 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.98 

1. Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosków 

54. Krauz – OIL Sp. z  o. o. 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.99 

1. Zaprojektowanie bezpośredniego zjazdu z ronda na węźle Szemud na działki 14/4, 13/2 

2. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej od wiaduktu na węźle Szemud do 

miejscowości Szemud 

55. Żemło Karol 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.100 

1. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego umożliwiającego ruch pojazdów osobowych w 

miejscu TU-2, ul. Jeziorna w Koleczkowie 

56. Goryl Dominika 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.101 

 

1. Wniosek o zmianę aktualnej koncepcji przebiegu trasy S6 w sposób, który oddali ją od 

centrum Bojana 
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57. Goryl Łukasz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.102 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.101. 

58.  Tojza Halina 

Tojza Krzysztof 

84-217 Szemud 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.103 

1. Zmiana lokalizacji obiektów MOP III we wsi Kamień 

59. Pietraczuk Anna 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.104 

1. Zaprojektowanie chodnika i oświetlenia na odcinku WD-23 do posesji ul. Pod Lasem, 

Kamień 

2. Zaprojektowanie kanalizacji i światłowodów przy ul. Pod Lasem w związku z budową MOP 

III 

3. Przesunięcie MOP III na wzgórze lub odgrodzenie go ekranami, wałami ziemnymi lub 

nasadzeniami od domów przy ul. Pod Lasem 

4. Zaprojektowanie ekranów akustycznych lub wałów ziemnych wzdłuż odcinka 3.500 – 3.800 

w Kamieniu 

60. Michalik Leszek 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.105 

1. Zapewnienie chodników i ścieżek rowerowych na wszystkich przejazdach S6 w gminie 

Szemud 

2. Zapewnienie chodników na wszystkich dojściach do przejazdów S6 w gminie Szemud 

3. Zapewnienie ekranów akustycznych przy każdym budynku mieszkalnym w gminie 

zlokalizowanym przy drodze 

61. Rohde Dariusz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.106 

1. Budowa wiaduktu nad ul. Bursztynową w Głazicy 

2. Utwardzenie ul. Bursztynowej oraz oświetlenie jej i zapewnienie chodnika do DW 224 
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62. Doering Teresa 

Doering Stanisław 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.107 

1. Zapewnienie dojazdu do działki 103/2 w Dobrzewinie ulicą Chłopską 

2. Czy przewidziano ekran akustyczny przy wymienionej działce? 

3. Czy istniej możliwość zmiany przejścia dla zwierząt małych i średnich na przejście dla 

zwierząt dużych na naszej działce? 

4. Proszę o przedstawienie zasad i procedur związanych z wyceną nieruchomości przejetej pod 

budowę drogi 

63. Szenk Marek 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.108 

1. Przedłużenie chodnika i oświetlenia na drodze powiatowej 218 od skrzyżowania ul. Czynu 

1000-lecia do przystanku przy ul. Owsianej 

2. Ustawienie ekranów akustycznych oraz nasadzeń od mostu przy drodze 218 do ul. 

Wołoszyna w Bojanie 

3. Wybudowanie przejścia dla pieszych przy ul. Arseniusza w Bojanie 

64. Fedorczyk Władysław 

Lista z podpisami 15 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.109 

1. Budowa ekranów akustycznych na wysokości działek wymienionych w załączniku 

65. Zaleska Karolina 

Domelow Andrew 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.110 

1. Prośba o analizę środowiskową decyzji o wybudowaniu obiektu MOP III w Kamieniu w 

związku z zastrzeżeniami co do jej zasadności 

2. Wyjaśnienie dlaczego trasa S6 idzie nad gospodarstwem przy ul. Słowackiego omijając 

domki letniskowe przy ul. Chabrowej 

66. Hermann Kazimierz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.111 

1. Wybudowanie chodnika i drogi rowerowej na drodze 224 na odcinku przebiegającym przez 

węzeł Szemud 

2. Wybudowanie chodnika i drogi rowerowej na wiadukcie WD-21 

3. Wybudowanie chodnika i drogi rowerowej na wiadukcie WD-22 

4. Rozważenie połączenia obu zjazdów z ul. Bursztynowej do wiaduktu WA-2 

67. Stowarzyszenie Tartaczna 

Ul. Tartaczna 33  

84-207 Bojano 

1. Budowa ekranów akustycznych oraz nasadzeń w miejscowości Bojano, w szczególności 

między PZM-29a – PZM29 

2. Maksymalne obniżenie nowobudowanej drogi w okolicy ul. Tartacznej w Bojanie 
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Lista z podpisami 21 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.112 

3. Zaprojektowanie przejścia dla zwierząt dużych w miejsce przepustu PZM 29a 

4. Wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż drogi 218 na odcinku Koleczkowo 

– Dobrzewino 

5. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego umożliwiającego ruch pojazdów osobowych w 

miejscu TU-2, ul. Jeziorna  

6. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi 218 i ulicy Czynu 1000-lecia   

68. Hoppa Witold 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.113 

1. Budowa chodników i ścieżek rowerowych przy węzłach w Szemudzie i Koleczkowie 

2. Poszerzenie przejścia dla pieszych i rowerów o przejście dla aut osobowych w ciągu ul. 

Jeziornej w Koleczkowie 

3. Budowa ekranów akustycznych w sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej 

4. Połączenie dróg Marchowskiej i Polnej 

5. Wybudowanie drogi Kielno - Koleczkowo 

69. Fierka Janina 

Fierka Ryszard 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.114 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

70. Gołębiewska Karolina 

Gołębiewski Mateusz 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.115 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

71. Jaranowska Janina 

Jaranowski Zbigniew 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.116 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.112. 
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72. Kunikowski Michał 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.117 

1. Wybudowanie ekranów akustycznych w miejscowości Bojano (ekrany oznaczone numerami: 

L17.1, L18.1, L18.2, L19.1, L20.1, P17.1, P17.2, P18.1) 

73. Piasecka - Hlousek Grażyna 

Hlousek Jerzy 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.118 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 

74. Hirsch Władysław Wojciech 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.119 

 

1. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego umożliwiającego ruch pojazdów osobowych w 

miejscu TU-2, ul. Jeziorna  

2. Zaprojektowanie ronda wielkości 30-35 metrów. 

3. Podnieść nośność drogi gminnej Kielno – Koleczkowo 

4. Zjazd z drogi 218 na ul. Czynu 100-lecie i skrzyżowanie ul. Czynu Tysiąclecia z drogą 

wojewódzką 218 w Bojanie zaplanować z prawoskrętem. 

5. Pod wiaduktem WA-3 wybudować obustronne chodniki 

75. Wojewska Elżbieta 

Wojewski Jarosław 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.120 

1. Pismo nr 1: Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.112. 

2. Pismo nr 2: Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.78. 

76.  Kwiatkowski Michał 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.121 

1. Przedłużenie ulicy Polnej i ulicy Marchowskiej 

2. Utworzenie estakady nad Zagórską Strugą 

3. Zaprojektowanie ekranów od km 7+-00- 7+200 

4. Przesunięcie daty składania wniosków w gminie Szemud 

5. Utrzymanie ruchu samochodowego w ciągu ul. Jeziornej 

77. Życzkowska Alicja 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 



18 | S t r o n a  
 

 

Sprawa 4110/188.1.122 

78. Sikorski Walerian 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.123 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

79. Kwiatkowski Sławomir 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.124 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

80. Michalik Maria 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.125 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.105. 

81. Polaszek Katarzyna 

 

Lista z podpisami 62 osób 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

 

Sprawa 4110/188.1.126 

1. Przejście dla pieszych w ciągu ulicy Wołoszyna w Bojanie 

82. Szulta - Ponikwicka 

Grażyna 

 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

1. Zamontowanie ekranu na ulicy Zawiszy 3 

2. Zamiana przejścia dla zwierząt na przejście dla ludzi 
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Sprawa 4110/188.1.127 

83. Michnal Krzysztof 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.128 

1. Budowa wiaduktu nad ulicą Bursztynową w Głazicy 

2. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9 km zgodnie z załączona mapą 

3. Zaprojektowanie ronda w pobliżu WD-23 

4. Przedłużenie drogi na odcinku PZM-30 do ul. Zamczysko 

5. Zaprojektowanie wiaduktów wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową 

6. Zaprojektowanie na obiektach WD-18, WD-19, WD-22, WD-23, WD-25 drogi klasy 

lokalnej 

7. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w Głazicy 

8. Wniosek o zadbanie o drogi techniczne podczas budowy 

84. Świątkowski Dariusz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.129 

1. Wykonanie ekranów oraz nasadzeń wzdłuż ul. Tartacznej w Bojanie 

2. Obniżenie drogi wzdłuż ul. Tartacznej 

3. Wybudowanie chodników i sciezek rowerowych na odcinku Koleczkowo – Dobrzewino 

4. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego w miejscu TU-2 

5. Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi 218 z ul. Czynu Tysiąclecia 

 

85. Lidzbarska Monika 

Lista z podpisami 19 osób 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.130 

1. Wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych na wszystkich przejazdach przez trasę 

kaszubską 

2. Ustawienie ekranów akustycznych w pobliżu zabudowy mieszkalnej 

86. Doering Maria 

Doering Mieczysław 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.131 

1. Wykup lub zamiana resztówki działki 103/1 

87. Reszke Mariusz 

Wniosek z dnia 

1. Wiadukt na ul. Bursztynowej w Głazicy 

2. Wybudowanie ekranów akustycznych na wysokości zabudowy mieszkalnej i gospodarstw 
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10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.132 

rolnych 

3. Droga dojazdowa do działki 24 i 46 

88. Bohn Barbara 

Bohn Jacenty 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.133 

1. Ekrany akustyczne przy zabudowie i działkach pod zabudowę 

2. Wiadukt nad ul. Jeziorną w Koleczkowie 

3. Ścieżka rowerowa i chodnik wzdłuż wiaduktów 

4. Zapewnienie dojazdu do działek 

89. Pranak Leszek 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.134 

1. Wiadukt nad ul. Jeziorną w Koleczkowie 

2. Zaprojektowanie ekranów akustycznych przy zabudowie i działkach pod zabudowę, ścieżki 

rowerowej i chodnika wzdłuż wiaduktów, ronda  

 

90. Pranak Iwona 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.135 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 

91. Pranak Jadwiga 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.136 

1. Pytanie jak w punkcie 2 we wniosku nr 4110/188.1.134. 

92. Maszota Paulina 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.137 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 

93. Maszota Marcin 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.134. 
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Sprawa 4110/188.1.138 

94. Brylowski Piotr 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.139 

1. Budowa wiaduktu nad ul. Bursztynową 

95. Warkusz – Brylowska 

Żaneta 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.140 

1. Wybudowanie wiaduktu z chodnikiem w ciągu ul. Bursztynowej 

96. Reszke Mirosława 

Reszke Henryk 

Wniosek z dnia 

06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.141 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.132. 

97. Plichta Adam 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.142 

1. Budowa chodników na wiadukcie w Koleczkowie i Szemudzie 

2. Przejazd samochodowy w tunelu w ciągu ul. Jeziornej 

3. Rondo na skrzyżowaniu ul. Wejherowskiej i ul. Chylońskiej w Koleczkowie 

98.  Heland Irena 

Heland Ryszard 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.143 

1. Przejazd samochodowy w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 
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99. Dawidowski Artur 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.144 

1. Zaprojektowanie ronda z możliwością zjazdu bezpośrednio na działki 14/4, 13/2 

2. Zaprojektowanie chodnika wraz ze ścieżką rowerową od węzła Szemud do miejscowości 

Szemud 

100. Warkusz Jan 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.145 

1. Przejazd samochodowy w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 

2.  

101. Warkusz Mirela 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.146 

1. Przejazd samochodowy w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy, wraz z chodnikiem 

 

102. Warkusz Damian 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.147 

1. Dojazd do działki 23/7 i 13/1 oraz chodniki i ścieżki rowerowe 

103. Warkusz Helena 

Wniosek z dnia 

09.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.148 

1. Wiadukt samochodowy w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy, wraz z chodnikiem i ścieżką 

rowerową 

 

104.  Hallmann Dariusz 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.149 

1. Przejazd samochodowy w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 
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105. Wicki Piotr 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.150 

1. Zapewnienie dojazdu do lasu na działce 373/19 

106.  Roszkowska Anna 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.151 

1. Wiadukt samochodowy i dla maszyn rolniczych w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 

2. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej 

3. Dojazd na działkę 24 i 46 

107. Reszke Mirosława 

Wniosek z dnia 

08.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.152 

1. Wiadukt samochodowy i dla maszyn rolniczych w ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 

 

108. Dampc Małgorzata 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.153 

1. Wiadukt samochodowy i dla maszyn rolniczych, z chodnikiem i ścieżką rowerową w 

ciągu ul. Jeziornej w Głazicy 

2. Zaprojektowanie ekranów akustycznych wzdłuż ul. Polnej 

109. Dampc Rafał 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.154 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

110. Dampc Marcin 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

 

Sprawa 4110/188.1.155 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 
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111. Dampc Ewa 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.156 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

112. Hirt Kamila 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.157 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

113. Hirt Katarzyna 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.158 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.153. 

114.  Hirt Mirosław 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.159 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.158. 

115. Dampc Teresa 

Wniosek z dnia 

10.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.160 

 

1. Budowa wiaduktu z chodnikiem i ścieżką rowerową nad ul. Jeziorną w Głazicy 

2. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9 km przy węźle Szemud 

3. Zaprojektowanie ronda w sąsiedztwie obiektu WD-23 

4. Zaprojektowanie przejazdu samochodowego w ciągu ul. Jeziorna w Głazicy 

5. Przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polną 

6. Zapewnienie chodników i ścieżek rowerowych na wiaduktach 

7. Przedłużenie drogi do ul. Zamczysko zgodnie z załączoną mapą 

8. Przedłużenie drogi do ul. Słonecznej 

9. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki pod obiektem WA-3 
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116. Rola Marzena 

Rola Janusz 

 

Wniosek z dnia 

06.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.161 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.158. 

117. Gal Magdalena 

10.12.2015  

  

Sprawa 4110/188.1.162 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

118. Kulka Ireneusz 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.163 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

119. Jakubowski Krzysztof 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.164 

1. Ekrany akustyczne przy budowie mieszkalnej i działkach pod zabudowę 

2. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej na obiekcie WA-3 

120. Stowarzyszenie 

Ewangelizacyjne „Koinonia 

Jan Chrzciciel – Oaza 

Gdynia” 

Ul. Św. Józefa 5 

84-207 Bojano 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

1. Podanie wysokości nasypu, utworzenie ekranów akustycznych, zapewnienie dojazdu, i 

przeniesienie mediów na ul. Wołoszyna w Bojanie 
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Sprawa 4110/188.1.165 

121.  Czoska Ewa 

Czoska Stanisław 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.166 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

122. Kassin Sylwia  

Kassin Artur 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.167 

1. Ponowne przeprowadzenie opinii środowiskowej po naniesionych zmianach 

2. Ponowna inwentaryzacja budynków 

3. Czy w opinii środowiskowej ujęto budynek na działce 75/66 

4. Ile jest budynków przewidzianych do wyburzenia 

5. Przeprowadzenie trasy S6 w pierwotnym korytarzu 

6. Budowa ekranów i zastosowanie nasadzeń w Bojanie i między PZM29A-PZM29 

7. Obniżenie drogi wzdłuż ul. Tartacznej 

8. Zaplanowanie przejścia dla dużych zwierząt w miejscu PZA29a 

9. Wybudowanie chodników i ścieżek rowerowych na odcinku Koleczkowo-Dobrzewino 

10. Wybudowanie obiektu inżynierskiego w miejscu TU-2 

11. Wybudowanie ronda na skrzyżowaniu drogi 218 i ul. Czynu 1000-lecia 

123.  Konkel Jolanta 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.168 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

124.  Hoppa Ewa 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.169 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 
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125. Mieszkańcy Dobrzewina z 

ulic Dworskiej i Siewnej 

Lista z podpisami 29 osób 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.170 

1. Tunel pieszo-rowerowy w Dobrzewinie, ul. Dworska 

2. Przejście dla zwierzat średnich w PZM-30 

3. Budowa ekranów wzdłuż zabudowy i działek pod zabudowę na północ od ul Siewnej, 

Dworskiej i Chłopskiej 

126. Szafrański Ryszard 

Rębisz Krzysztof 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.171 

1. Przywrócenie ekranów L16 i P12 

2. Ponowne konsultacje społeczne 

127. Hirsz Stanisława 

 

Lista z podpisami 29 osób 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.172 

1. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż obiektu WD-20 

2. Zaprojektowanie chodnika i zatok autobusowych na drodze 224 przy rondzie 

128. Marschk Iwona 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.173 

1. Ustawienie ekranów akustycznych wzdłuż działek 59/15, 59/11, 59/16, 59/14 

2. Przesuniecie drogi dalej od Fermy Kur na działce 59/15 

129. Klawiński Zbigniew 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.174 

1. Wykup resztówki działki 

2. Chodnik i ścieżka rowerowa wzdłuż wiaduktu WD-3 

3. Tunel w miejscu TU-2 na ul. Jeziornej w Głazicy 
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130. Fokt Henryk 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.175 

1. Dojazd do działki 383/24 

2. Informacja dotycząca lokalizacji ekranów akustycznych 

131. Oczk Tadeusz 

Wniosek z dnia 

04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.176 

1. Zaprojektowanie bezpośredniego zjazdu z ronda na działkę nr 61 zgodnie z załączoną mapą 

132. Bojka Dorota 

Bojka Eugeniusz 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.177 

1. Wywłaszczenie całości nieruchomości lub wybudowanie ekranów 

133. Grubba Kazimierz 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.178 

1. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9 km 

134. Klocek Maciej 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.179 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

135. Kos Ewelina  

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.180 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 
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136. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.181 

1. Wybudowanie ścieżek rowerowych wzdłuż obiektów WD-18, WD-19, WD-20, WD-23, 

WD-25 Oraz w obiekcie WD-3 

137. PGL Lasy Państwowe 

„Nadleśnictwo Gdańsk” 

Ul. Morska 200 

81-006 Gdynia 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.182 

1. Nadleśnictwo prosi o odpowiednie zabezpieczenie ich terenów na czas budowy 

138. Wandtke Andrzej 

Lista z podpisami 240 

osób 

Wniosek z dnia 

05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.183 

 

1. Zaprojektowanie chodnika, zatok autobusowych, oraz rezerwy pod ścieżkę rowerową na 

przebiegu S6 przez Szemud 

139. Nagórska Maria 

Wniosek z dnia 9.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.184 

1. Brak budynków przy ul. Spacerowej 12, 18, 16  

2. Ponowne rozważenie przebiegu drogi by nie szła przez wieś 

140. Szulta Gabriela 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.185 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 
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141. Mizerski Marek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.186 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

142. Szpak-Szpakowska Jolanta 

Szpak-Szpakowski Stefan 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.187 

 

1. Wybudowanie chodników i ścieżek wzdłuż wiaduktów 

2. Dojazd do działki 474/14 

143. Hendzel Joanna 

Hendzel Kamil 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.188 

 

1. Budowa ekranu na ul. Storczykowej 12 

2. Dojazd do Storczykowej przez Wczasową do Kamieńskiej 

144. Urząd Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.189 

1. Proszę o zapewnienie wjazdu na ulice Rzemieślniczą. 

145. Benc Ewa 

Benc Ryszard 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.190 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 
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146. Stowarzyszenie 

Samorządowe S6 

Ul. Rynek Staromiejski 6-7 

75-007 Koszalin 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.191 

1. Prośba o pozytywne rozpatrzenie wniosków 

147. Cirocka Joanna 

 

Grzenkowicz Grażyna 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.192 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

148. Bojke Zenon 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.193 

 

1. Dojazd do działki 398/34 

2. Przesuniecie drogi bocznej jak załączono na mapie 

3. Zapewnienie zjazdu z ul. Rzemieślniczej 

149. Pabjan Marzena 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.194 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 

150. Olszewski Rafał 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.195 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.121. 
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151. Małyszczyk Hanna 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.196 

1. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej mieszkańcom ul. Dworskiej i Chłopskiej 

2. Zapewnienie ekranów akustycznych mieszkańcom ul. Dworskiej i Chłopskiej 

152. Selau Wanda 

Selau Kazimierz 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.197 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.103. 

153. Sowińska Ewa 

Sowiński Jacek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.198 

1. Montaż ekranów akustycznych pomiędzy WD-22 – PZŚ-4 

2. Zapewnienie chodnika i ścieżki rowerowej na obiekcie WD-22 

154. Gajda-Gryber Aleksandra 

Gryber Piotr 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.199 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.117. 

155. DirectPro Sp z o. o. 

 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.200 

1. Zapewnienie dostępu do drogi publicznej mieszkańcom ul. Dworskiej i Chłopskiej 

2. Zapewnienie ekranów akustycznych mieszkańcom ul. Dworskiej i Chłopskiej 
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156. Stobba Marcelina 

Stobba Jacek 

Wniosek z dnia 

10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.201 

1. Zaprojektowanie asfaltowego dojazdu do ul. Kamieńskiej 

2. W miejscu TU-2 umożliwienie ruchu samochodowego 

157. Władysław Fedorczyk 

Wniosek z dnia 

08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.203 

1. Przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polnej w Koleczkowie 

158. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.204 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

159. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Rada Sołecka Wsi Kamień 

Lista z podpisami 34 osób. 

 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.205 

Mieszkańcy gminy Szemud: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Kamień 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.132. 

160. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Komitet Mieszkańców 

Koleczkowa 

Wniosek z dnia 

Mieszkańcy gminy Szemud: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Komitet Mieszkańców Koleczkowa: 

1. Wybudowanie chodnika oraz drogi dla samochodów w ciągu ulicy Jeziornej, zapewnienie 

ścieżki rowerowej w tunelu. 
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04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.206 

161. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

Rada Sołecka Wsi Rębiska 

Lista z podpisami 73 osób. 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.207 

Mieszkańcy gminy Szemud: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Rębiska: 

Mieszkańcy gminy Szemud: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.132. 

162. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Sołtys Wsi Łebieńska Huta 

Wniosek z dnia 

07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.208 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

163. Radna i Sołtys Przetoczyna 

Ewa Kleszczewska 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.209 

1. Zaprojektowanie ekranów akustycznych przy zabudowie mieszkalnej i pod zabudowę 

wzdłuż Trasy Kaszubskiej w gminie Szemud 

2. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej na obiektach WD wzdłuż Trasy Kaszubskiej 

w gminie Szemud 

164. Radna Gminy Szemud 

Brzeska Monika 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.210 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 
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165. Sołtys Wsi Będargowo 

Łukasz Okrój 

Wniosek z dnia 

09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.211 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

166. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Listy z podpisami -?? osób. 

 

Rada Sołecka Wsi 

Dobrzewino  

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Listy z podpisami 112 osób. 

 

Sprawa 4110/188.1.212 

Mieszkańcy gminy Szemud: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka wsi Dobrzewino: 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.132. 

167. Nazwisko nieczytelne 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.213 

1. Zaprojektowanie chodnika i ścieżki rowerowej na obiektach WD wzdłuż Trasy Kaszubskiej 

w gminie Szemud 

2. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Zamczysko w Bojanie 

3. Zaprojektowanie ronda w pobliżu obiektu WD-23 

4. Zapewnienie dojazdu do działek 46/9, 46/10, 51/1, 51/2 

167. Barbara Rzeszewicz 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.214 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

168. Aleksandra Szymańska 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.215 

1. Zaprojektowanie obiektu WD-21 wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową 

169. Małgorzata, i Władysław 

Bojke 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 
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Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.216 

170. Katarzyna Bojke 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.217 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

171. Bernadeta Lesner 

Wniosek bez daty 

 

Sprawa 4110/188.1.218 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

172. Bernadeta Lesner 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.219 

1. Zmiana przebiegu drogi lokalnej przy węźle Szemud 

2. Zaprojektowanie wiaduktów chodników i ścieżek rowerowych na obiektach WD wzdłuż 

Trasy Kaszubskiej w gminie Szemud 

3. Zaprojektowanie wiaduktu na ul. Jeziornej w Głazicy 

173. Gruba Maria 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.220 

 

1. Zaprojektowanie obiektu inżynierskiego umożliwiającego ruch pojazdów w ciągu ul 

Jeziornej w Głazicy 

2. Zaprojektowanie wiaduktu na ul. Jeziornej w Głazicy 

3. Zmiana przebiegu drogi lokalnej przy węźle Szemud 

4. Zaprojektowanie ronda w pobliżu obiektu WD-23 

5. Przedłużenie drogi do ul. Marchowskiej z Polna 

6. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Zamczysko w Bojanie 

 

174. Urząd Gminy Szemud 

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.184.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

1. Tunel pieszo-rowerowy w Dobrzewinie 

2. Przejście dla średnich zwierząt w miejscu PZM-30 

3. Izolacji akustycznej na północ od Siewnej, Dworskiej i Chłopskiej 
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Sprawa 4110/188.1.221 

175. Andrzej Hora 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.222 

1. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9km przy węźle Szemud 

2. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w Głazicy 

3. Zaprojektowanie wiaduktów chodników i ścieżek rowerowych na obiektach WD wzdłuż 

Trasy Kaszubskiej w gminie Szemud 

4. Zaprojektowanie wiaduktu na ul. Jeziornej w Głazicy 

176. Irena Lesner 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.223 

1. Zaprojektowanie wiaduktów chodników i ścieżek rowerowych na obiektach WD wzdłuż 

Trasy Kaszubskiej w gminie Szemud 

2. Zmiana przebiegu drogi lokalnej na 9km przy węźle Szemud 

3. Przedłużenie drogi lokalnej do ul. Zamczysko w Bojanie 

4.  

177. Mirosław Bojke 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.224 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

178. Czesława Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.225 

1. wniosek o zaprojektowanie ronda w sąsiedztwie WD-23 w m. Kamień 

2. Wniosek o zaprojektowanie wiaduktu WD-18, WD-19, WD-25, WD-23, WD-21, WD-22 o 

szerokości drogi lokalnej wraz ze ścieżkami rowerowymi oraz chodnikami. 

3. Wniosek o zaprojektowanie obiektu WA-3 oraz obiektu WD-20, WD-26 o szerokości drogi 

zbiorczej wraz z chodnikami oraz ścieżkami.. 

4. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica 

179. Kazimierz Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.226 

1. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w 

m. Bojano  

2. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

3. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-3, WD-20, WD-22, WD-26 do drogi lokalnej  

4. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w 

m. Bojano 

5. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 do drogi publicznej  
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180. Rada Sołecka Wsi Jeleńska 

Huta 

84-217 Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.227 

1. Wniosek dotyczy budowy wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica. 

2. Wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud. 

3. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi 

dotyczy obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 do drogi 

publicznej  

4. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo 

5. Wniosek dotyczy TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie 

obiektu inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych 

181. Maciej Potrykus 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.228 

1. Wniosek dotyczy budowy wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica. 

2. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 do drogi publicznej  

3. Wniosek dotyczy TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych 

 

182. Głombiowska Elżbieta 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.229 

6. Wniosek dotyczy budowy wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica. 

7. Wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud. 

8. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi 

dotyczy obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 do drogi 

publicznej  

9. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo 

10. Wniosek dotyczy TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie 

obiektu inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

183. Richter Marek 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.230 

 

1. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu  

2. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 do drogi publicznej  

3. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

4. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w m. 

Bojano 

      Wniosek o budowę wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica  

5. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 oraz dla obiektów WD-20, WD-26 
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6. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

 

 

184. Makurta Daniel 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.231 

 

1. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

2. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w m. 

Bojano 

3. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-25, WD-23,  

4. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

wniosek 

185. Grażyna Klinkosz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.232 

1. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu do drogi publicznej  

2. Wniosek o budowę wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica 

wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud. 

186. Bożena Krauza 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.233 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

187. Rzymskokatolicka Parafia  

Św. Jadwigi Królowej 

Wniosek z dnia 04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.234 

1. Wniosek o przedłużenie drogi serwisowej na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej ul. 

Zamczysko w m. Bojano  

2. Wniosek o zaprojektowanie chodnika wraz z ścieżkami rowerowymi pod obiektem WA-3 

Wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych przy budynkach mieszkalnych na całej długości 

trasy.  

188. Andrzej Szulc 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.235 

3. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu do drogi publicznej  

4. Wniosek o budowę wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica 

5. wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud. 

6. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu , chodnika i ścieżki rowerowej  

obiektu WD-21, WD-22 
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189. Andrzej Pustelnik 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.236 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.160. 

190. Biuro Poselskie Posła na 

Sejm 

Dorota Arciszewska-

Mielewczyk 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.237 

Informacja o poparciu propozycji i uwag wniesionych przez Gminę Szemud. 

 

200. Maria Raczkowska 

Aleksander Wiącek 

 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.238 

Wniosek o dodanie opcji powiadomień na email dla strony trasakaszubska.pl 

201. Olga Olszewska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.239 

Wniosek o utworzenie estakady nad Zagórską Strugą na odcinku projektowanej trasy S6, 

umożliwiający przejazd pomiędzy południową i centralno–północną częścią Koleczkowa 

202. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Maria Raczkowska 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Wniosek o stworzenie dojazdu do nowo projektowanej drogi równoległej do planowanej trasy s6 na 

wysokości 7+000 trasy S6 
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Sprawa 4110/188.1.240 

203. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Maria Raczkowska 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.241 

Wniosek o utrzymanie tranzytu samochodowego na całej długości ul. Jeziornej Koleczkowie łącznie 

z przejazdem tunelem    

204. Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Maria Raczkowska 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.242 

Wniosek o stworzenie izolacji akustycznej na odcinku 7+000 i – 7+200 i nowo projektowanej drogi 

na odcinku 0+880 – 1+080  

205. Andrzej Kopeć 

Danuta Dmowska- Kopeć 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Wniosek o utworzenie estakady nad Zagórską Strugą na odcinku projektowanej trasy S6, 

umożliwiający przejazd pomiędzy południową i centralno–północną częścią Koleczkowa  
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Tadeusz Mor 

Aleksander Wiącek 

Stanisław Raczkowski 

Maria Raczkowska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.243 

 

206. Danuta Dmowska- Kopeć 

Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Tadeusz Mor 

Stanisław Raczkowski 

Andrzej Kopeć 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.244 

Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul . Marchowskiej z ul Polną w m. Koleczkowo  

207. Wacław i Krystyna 

Sewastianowicz 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.245 

Wniosek dotyczy zaprojektowania wjazdu na działkę przemysłowo- usługową nr 27/8 we wsi  

Szemud dla dużych samochodów ciężarowych. 

208. Maria Raczkowska 

Anna Mietlarek-

Kropidłowska 

Danuta Dmowska- Kopeć 

 

Andrzej Kopeć 

Aleksander Wiącek 

Tadeusz Mor 

Wniosek o przesunięcie daty do której jest możliwe składanie wniosków strony społecznej dla 

gminy Szemud 
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Dariusz Mor 

Marianna Mor 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.246 

 

209. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Sołecka Wsi Zęblewo 

Lista z podpisami 115 osób. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.247 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Zęblewo 

1.  Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

 

210. Komisja Rewizyjna Rady 

Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

Rada Gminy Szemud 

Komisja Oświaty, Kultury, 

Zdrowia i Sportu 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

Rada Gminy Szemud 

Komisja Rolnictwa i 

Bezpieczeństwa 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

Rada Gminy Szemud 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Szemud 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182 

Rada Gminy Szemud Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu 

……………………………………………………………….. 

1. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w m. 

Bojano 

2. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 

3. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na węźle 

Koleczkow  

4. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

5. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

6. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-23 

7. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na wiadukcie 

Szemud ul. Myśliwska 

8. Wniosek o zaprojektowanie chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy obiektu na 
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Komisja Budownictwa, 

Gospodarki Komunalnej, 

Ochrony Środowiska i 

Dróg. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

 

Rada Gminy Szemud 

Komisja Finansów i 

Rozwoju Gospodarczego 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Sprawa 4110/188.1.248 

wiadukcie Szemud ul. Obrońców Szemuda 

9. Wniosek o budowę wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica  

10. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul . Księżycowa do ul. Słonecznej w m. Głazica ze 

względu na brak dojazdu do drogi publicznej  

11.  Wniosek o ekrany akustyczne 

 

211. Przemysław Kaszuba 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.249 

Wniosek o przesunięcie na południe trasy najdalej jak się da, względnie powrotu do wariantu przez 

Miszewko. Wniosek o ekrany akustyczne. 

212. Anna Wlazłowska-Piontek 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.250 

Wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych wzdłuż nowoprojektowanej jezdni w Bojanie na 

długości odcinka od węzła Koleczkowo spowodowane bliską odległością od zabudowy. 

 

 

213. Filip Makunet 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.251 

1 Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu do drogi publicznej  

2 Wniosek o przedłużenie Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki 

rowerowej pod obiektem WA-3 oraz obiektu WD-20, WD-26  

3 Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-23, WD-25, 

4 Wniosek o zaprojektowanie ronda przy obiekcie WD-23 

 

214. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.182.2015 

Wniosek o zaprojektowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na obiekcie WD-26 ul Partyzantów 

Koleczkowskich w m. Kielno, ul. Kieleńska w m. Koleczkowo. 

Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej na odcinku ul. Gen, Andersa 
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Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.252 

215. Marek Targowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.253 

Informacja o złożonym wniosku dotyczącym przejścia dla zwierząt i prośba o wsparcie w 

staraniach. 

Informacja o poinformowaniu innych urzędów z prośbą o dopilnowanie aby GDDKiA poważnie 

potraktowała postulaty  

 

216. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.183.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.254 

Wniosek o uwzględnienie w projekcie budowlanym i zrealizować przejście poprzeczne sieci 

kanalizacyjnej grawitacyjnej w m. Kamień, w m. Szemud , w m. Koleczkowo  

217. Dorota Nazwisko 

nieczytelne 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.255 

7. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu do drogi publicznej  

8. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

9. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w m. 

Bojano 

10. Wniosek o budowę wiaduktu nad drogą ul Bursztynową w m. Głazica  

11. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 

12. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 oraz obiektu WD-20, WD-26 

13. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

14. wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud 
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218. Agnieszka Socha 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.256. 

1. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej do ul. Słonecznej w m. Głazica ze względu na brak 

dojazdu do drogi publicznej  

2. Wniosek o przedłużenie lokalnej ul Marchowska z  ul. Polną w m. Koleczkowo  

3. Wniosek o przedłużenie drogi na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej  ul Zamczysko w m. 

Bojano 

4. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 

5. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 oraz obiektu WD-20, WD-26 

6. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

7. wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud 

 

219. Wioletta Reich 

Marek Reich 

Kazimierz Reich 

Koleczkowo 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.257 

Wniosek dotyczy przesunięcia wjazdu z ul. Wrzosowej w kierunku jezior i kielna o około 10-12 m 

w kierunku południowym co umożliwi dotarcie do nowo wybudowanej hali magazynowej. 

220. Kamila Hirt 

Ewa Dampc 

Rogocki Zenon 

Rogocka Mariola 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.258 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.257. 

221. Bojke Stanisław 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.259 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 
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222. Teresa i Roman Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.260 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

223. Radny Gminy Szemud 

Wojciech Nowicki 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.261 

1. wniosek o analizę i uwzględnieni miejsc szczególnych narażonych na hałas przylegających 

do S6 

2. Brak chodnika i ścieżki rowerowej na wiadukcie WD-18 ul . Przytoczeńska co powoduje 

niebezpieczeństwo  

Ul. Bursztynowa brak połączenia ulicy , wniosek o wykonanie wiaduktu, w celu zapobiegnięciu 

problem w komunikacji   

224. Aleksandra Perz 

Przewodnicząca Rady 

Gminy 

Wniosek z dnia 05.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.262 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.182. 

225. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.179.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.263 

Wniosek o zaprojektowanie nad drogą ul. Bursztynową w m. Głazica wiaduktu wraz z chodnikiem i ścieżką 
rowerową, dla podniesienia komfortu oraz bezpieczeństwa. 

226. Rzymskokatolicka Parafia 

pw św. Szymona z Lipnicy 

Wniosek z dnia 04.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.264 

1. wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na węźle 

Koleczkowo. 

2. W miejscowości TU-2 ul Jeziorna w m. Koleczkowo wniosek o zaprojektowanie obiektu 

inżynierskiego umożliwiającego korzystanie pojazdów samochodowych  

3. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej i ul. Polnej 

Wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych przy budynkach mieszkalnych na całej długości 

trasy   
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227. Stowarzyszenie 

Mieszkańców wsi Kielna i 

Kieleńskiej Huty 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.265 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

228. Sylwia Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.266 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

229. Grzegorz Lesner 

 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.267 

1. Wnoszę o przedłużenie drogi serwisowej na odcinku od PZM – 30 do drogi gminnej ul. 

Zamczysko w m. Bojano wskazany dojazd prowadzony jest drogą prywatną co nie jest 

zgodne z przepisami  

2. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 oraz obiektu WD-20, WD-26 

3. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polną w Koleczkowie 

4. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-21, WD-22, WD-23, WD-25, WD-19, WD-18 

 

230. Michał Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.268 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

231. Mirosław i Waldemar 

Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.269 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

232. Joanna i Janusz Krauza 

Ul. Obrońców Szemuda 15 

84-217 Szemud 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 
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Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.270 

233. Magdalena i Leszek 

Szymańscy 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.271 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

234. Teresa i Józef Krauza 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.272 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.215. 

235. Robert Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.273 

1. wniosek o zaprojektowanie pod obiektem WA-3 praz WD-20, WD-26 odpowiedniej  drogi 

zbiorczej z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi  

2. wniosek o zaprojektowanie wiaduktu WD-18, WD-19, WD-25, WD- 23, WD-21, WD-22 o 

szerokości drogi lokalnej wraz z chodnikami oraz ścieżkami rowerowymi  

3. Wnoszę o przedłużenie drogi serwisowej na odcinku od PZM – 30 do drogi gminnej ul. 

Zamczysko w m. Bojano wskazany dojazd prowadzony jest drogą prywatną co nie jest 

zgodne z przepisami  

4. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 

5. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na węźle 

Koleczkowo 

6. Wniosek TU-2 ul. Jeziorna w m. Koleczkowo wnoszę o zaprojektowanie obiektu 

umożliwiającego wykorzystywanie przez pojazdy samochodowe. 

Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polną w Koleczkowie 

236. Karolina Potrykus 

Wniosek z dnia 06.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.274 

1. wniosek o zmianę przebiegu drogi przy węźle Szemud 

2. Wniosek o zaprojektowanie ronda przy obiekcie WD-23 

3. Wniosek o przedłużanie drogi na odcinku PZM-30 do ul. Zamczysko  w m. Bojano 

Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marachowskiej z ul. Polną 
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237. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GM.6723.170.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.275 

Wniosek o zaprojektowanie chodnika oraz ścieżki rowerowej na obiekcie WD-23 ul Chylońska w 

m. Kamień co wiąże się podniesieniem bezpieczeństwa oraz komfortu. Wniosek o zaprojektowanie 

przy granicy z działkami 46/9, 51/12, 51/16, 51/17   

 Brunon i Jadwiga Szenk 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.276 

Wniosek dotyczy projektowanej trasy która przecina gospodarstwo na dwie części i pozbawia 

dojazdu do pozostałej część, sprawa dotyczy działek nr 81  114/22 , oraz problemu z 

wyprowadzaniem zwierząt drogą wojewódzką  

239. Pranszke Mariusz 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.277 

 

Wniosek dotyczy działki 26 i 12 brak wiaduktu na drodze Bursztynowej spowoduje brak dojazdu do 

części działki lub wydłuży stanowczo dojazd  

240. Wojciech Gałecki 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.278 

1. Wniosek dotyczy informacji dotyczących przygotowanej mapy przez organizatora, obszar 

istotny znajdował się na peryferiach mapy 

2. Dostarczone mapy były nieaktualne  

3. Mapy na stronie GDDKiA są również nieaktualne i nie dają możliwości oceny trasy 

Termin zgłoszenia uwag do projektu oraz nieaktualne mapy uniemożliwiły zgłoszenie uwag oraz 

wniosków. 

241. Dariusz Pyż 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.279 

 

5. Wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych pry budynkach mieszkalnych na całej 

długości trasy  

6. Wnoszę o przedłużenie drogi serwisowej na odcinku od PZM – 30 do drogi gminnej ul. 

Zamczysko w m. Bojano wskazany dojazd prowadzony jest drogą prywatną co nie jest 

zgodne z przepisami  

7. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej pod obiektem 

WA-3 

8. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na węźle 

Koleczkowo 
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9. Wniosek TU-2 ul. Jeziorna w m. Koleczkowo wnoszę o zaprojektowanie obiektu 

umożliwiającego wykorzystywanie przez pojazdy samochodowe. 

10. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polną w Koleczkowie 

11. Wniosek o zaprojektowanie ronda wraz z chodnikiem i ścieżkami rowerowymi dotyczy 

obiektu WD-23 

12. Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie chodnika i ścieżki rowerowej na projektowanych 

wiaduktach w Szemudzie  

13. Wniosek o budowę ul. Bursztynowej 

Wniosek o przedłużenie drogi serwisowej łączącej ul. Księżycową z ul. Słoneczną  

242. Joanna i Leszek Kałaga 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.280 

1. Wniosek dotyczy działki nr 391/1 i wybudowanie przejazdu wiaduktu lub tunelu 

umożliwiającego przejazd ulicą Chłopską do drogi nr 2018 lub wybudowanie drogi 

serwisowej lub z ul. Chłopską z m. Chwaszczynem oraz Bojanie lub wybudowanie 

połączenia przerwanej ulicy Chłopskiej w formie przejazdu pod drogą,  

Wniosek o wybudowanie ekranów akustycznych. 

243. Zinke Maria 

Masłowski Kazimierz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.281 

Wniosek o umożliwienie dojazdu do obiektu WD-23 umożliwiającego komunikację samochodem  i 

zapewnienie komunikacji  

244. Anna i Jacek Heland 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.282 

Wniosek o zapewnienie przejazdu samochodowego przy jeziorze Marchowo do Koleczkowa, brak 

przejazdu odetnie mieszkańców od dojazdu do i przez Koleczkowo. 

245. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 11.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.283 

Wniosek o stworzenie izolacji akustycznej na odcinku 7+000 – 7+200 i nowo projektowanej drodze 

równoległej,  0+88- - 1+080 

246. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 11.12.2015 

 

Wniosek o utrzymanie możliwości tranzytu samochodowego na ul. Jeziornej w Koleczkowie łącznie 

z tunelem pod S6 
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Sprawa 4110/188.1.284 

247. Urząd Gminy Szemud 

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.171.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.285 

1. Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej na odcinku od PZM-30 do drogi gminnej, dojazd do 

istniejącej w Dobrzewinie zabudowy przebiegać będzie terenami prywatnymi co nie jest zgodne z 

przepisami Wniosek o zaprojektowanie ekranów akustycznych w m. Dobrzewino  

248. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.176.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.287 

Wniosek o zaprojektowanie chodnika wraz z ścieżką rowerową na obiekcie WD-20 ul wejherowska 

w m. Szemud i podniesienie bezpieczeństwa. Wniosek o zaprojektowanie chodnika wraz z ścieżką 

rowerową na obiekcie WD22  ul Myśliwska w m. Szemud oraz absurdalnym jest to że brak ekranów 

akustycznych przy ul. Jowisza, Saturna oraz przy obiekcie WD-21 

249. Urząd Gminy Szemud  

Referat Geodezji i 

Gospodarki Przestrzennej 

GN.6723.177.2015 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.288 

Wniosek o zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ul. Wczasowej w m. Koleczkowo obiekt 

WD -25 jak również chodnika jak ścieżki rowerowej. 

250. Renata Buchisz 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.289 

Wniosek o umieszczenie ekranów wzdłuż drogi S6 w Bojanie osiedle mieszkaniowe 9 ul. Rycerska, 

ul Dworska, ). Prośba o odpowiedz dlaczego ekrany dźwiękowe  nie zostały ujęte w inwestycji. 
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251. Albin Nazwisko 

nieczytelne. 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.290 

Wniosek i zastrzeżenia dotyczące braku chodników oraz ścieżek rowerowych wiadukt węzła 

Szemud droga 224, brak zatoczek autobusowych, brak barier oddzielających ruch pieszy od rucju 

pojazdów, brak ścieżek i chodników na wiadukcie WD21 oraz WD22 

252. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Lista z podpisami 6 osób 

mieszkańców Bojana. 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.291 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

253. Roman Korob 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.292 

Wniosek o założenie ekranów akustycznych przed działką 384/10, ekrany pozwolą kontynuować 

prowadzenie dzielności 

254. Zenon Bojke 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.293 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.193. 

255. Faltynowski Grzegorz 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.294 

Wniosek o  chodniki na wiaduktach i poza nimi, oświetlenie chodników, ekrany akustyczne , 

zapewnienie bezpieczeństwa dla małych dzieci, zapewnienie przystanków oraz zatoczek 

autobusowych. W jakim stanie zostaną drogi po zakończeniu inwestycji. Czy ktoś będzie się 

kontaktował z mieszkańcami w linii oddziaływania ( w projekcie). 

256. Prusak Karol 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.295 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.294. 

257. Hallmann Sylwester 

Lista z podpisami 24 osób. 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.296 

Wniosek o odpowiednią szerokość projektowanego wiaduktu w Bojanie nad S6, aby była możliwość 

zbudowania chodnika po obu stronach jezdni oraz ścieżek rowerowych jak i bezpieczeństwa. 
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258. Anna i Zygmunt Lange 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.297 

1. Wniosek o ekrany akustyczne przy zabudowie mieszkalnej  działka nr 373 / 2w Szemudzie- 

2. Wniosek o szczegółowe przeanalizowanie drogi dojazdowej do działki 373/2 

3. Brak chodnika i ścieżki rowerowej na wiadukcie WD-22 oraz parametrach drogi publicznej.  

4. Drogę należy zaprojektować tak aby mieszkańcy mogli bezpiecznie z niej korzystać. 

Informacja o obecnie niebezpiecznym miejscu które znajduje się w miejscu planowanego WD 22  

259. Lucyna i Piotr Szulta 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.298 

Wniosek pełnomocnika o planowanym częściowym wywłaszczeniu z gruntu, który już został 

zabrany pod inną inwestycję oraz konieczności doprowadzenia drogi dojazdowej dla ciężkiego 

sprzętu który użytkują właściciele. 

260. Mieszkańcy Gminy Szemud 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

 

Rada Sołecka Wsi 

Szemudzka Huta 

Wniosek z dnia 07.12.2015 

Lista z podpisami 24 osób. 

Sprawa 4110/188.1.299 

Mieszkańcy Gminy Szemud 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.182. 

Rada Sołecka Wsi Szemudzka Huta  

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.32. 

261. Tomasz Kreft 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.300 

Wniosek dotyczy braku zgody drogi dojazdowej przez teren 318 i 320/3. Wniosek o zmianę 

odległości od drogi S6. 

262. Stefan Bauer 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.301 

1. Wniosek dotyczy podzielenia działki przez drogę S6 oraz doporowadzenia dojazdu  lub jej 

wykupu. 

Doprowadzenie dojazdu lub wykupienia do działki 48/7 położonej w miejscowości Szemud 

263. Wójt Gminy Szemud 

Ryszard Kalkowski 

Wniosek z dnia 08.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.302 

Wniosek o przedłużenie drogi lokalnej ul. Marchowskiej z ul. Polną 



55 | S t r o n a  
 

264. Beata i Adam Dettlaff 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.304 

Wniosek o zaprojektowanie w miejscu TU-2 obiektu umożlwiającego przejazd bezpośrednio 

samochodów  ul. Jeziorna ul. Koleczkowo dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców. 

265. Grzegorz Ledeman 

Wniosek z dnia 09.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.305 

 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.10. 

 

266. Ekologiczne Gospodarstwo  

Kamień 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.306 

1. Pytanie dotyczące możliwości odrzucenia obecnego projektu S6. 

2. Pytanie dotyczące wielkości przewidzianego MOP w jaki sposób będzie możliwy dojazd do 

pozostałych działek numery działek 52/7 54, 55/1 55/3, 55/4  

3. Wniosek aby GDDKiA poszukało dla właścicieli działek nowego gospodarstwa z uwagi na 

ekologiczny rodzaj prowadzonej działalności . 

4. Propozycja aby z przynajmniej 2 letnim wyprzedzeniem przed terminem rozpoczęcie prac 

budowlanych dokonali zapłaty za połowę gruntów. 

5. Wniosek o odpowiednie zabezpieczenie zadrzewieniem pozostałych gruntów.  

6. Wniosek aby odszkodowania za grunty były podawane UG szemud. 

Wniosek o oddalenie drogi S6 od budynków na działce 55/4 

267. Alicja Bazylko 

Wniosek z dnia 03.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.307 

1. Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.49. 

 

268. Marian Frelich 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.313 

Wniosek dotyczy opisu codziennego dojazdu, sprzeciwu odnośnie planowanej inwestycji. 

Wnioskodawca zakłada, ze wójt gminy oraz radni podejmą decyzję o utwardzeniu drogi ul. Lesoki 

269. Katarzyna i Edmund 

Szmuda 

Wniosek z dnia 18.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.338 

Wniosek o wybudowanie drogi dojazdowej wzdłuż działek 339 i 337 w obrębie Kielna 
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270. Libon Bernard 

Wniosek z dnia 10.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.344 

Wniosek dotyczy czy działka, która została przedzielona zostanie w całości wykupiona oraz czy 

zostanie zagwarantowana droga dojazdowa sprawa dotyczy działku nr 139. 

 


