
Raport ze spotkań informacyjnych dla 

Miasta Lębork. 

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, 09.11.2015 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy 

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

Trójmiasta”  

Zadanie 1 – na terenie miasta Lębork. 

 

W dniu 05 listopada 2015 roku o godzinie 18:00 w Lęborku, przy ulicy Armii Krajowej 

14, w Sali nr 101 rozpoczęło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, dotyczące  

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z 

Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta „Zadanie 1 – na terenie miasta Lębork. 

Spotkanie trwało około 90 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 – Kierownika Projektu 

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 05.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1 – na terenie m.Lębork. Spotkanie odbyło 

się w Urzędzie Miasta w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

 

L.P Treść pytania do Wykonawcy 

Projektu 

Odpowiedź na pytanie 

1. Czy są planowane wyburzenia 

budynków na omawianej trasie? 

Pytanie o konkretny budynek w 

km 5+860 strona prawa. 

Wyburzenia są planowane zgodnie z załączonym na stronie internetowej planem 

sytuacyjnym.  

Na dzień dzisiejszy posiadłość w km 5+860 nie jest przewidziana do wyburzenia. 

2. W jakim obszarze zostaną 

wywłaszczone ogródki 

działkowe Kolonia Ogród Nr 8? 

Ogródki zgodnie z przedstawionym planem sytuacyjnym częściowo będą zajęte pod 

inwestycję. 

3. Ogródki działkowe. Jak będzie 

wyglądała sprawa ogrodu Nr 7 

przy ulicy Witosa? 

Cześć ogrodu Nr 7 przyległa bezpośrednio do istniejącej drogi DK6 zgodnie z 

przedstawionym planem sytuacyjnym zostanie zajęta pod inwestycję. 

4. Co się stanie z posiadłością przy 

ul. Krzywoustego, działka nr 

37? Czy zostanie budynek? 

Cześć nieruchomości posesji Nr 37 jest przewidziana do zajęcia. Budynek mieszkalny nie jest 

przewidziany do rozbiórki. 
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5. 1. Czy można zrobić wiadukt 

nad torami między tzw. 

Roszarnią a Betlejem? 

2. Czy jest możliwość 

połączenia ronda z drogą 

techniczną do Betlejem? 

3. Czy jest brane pod uwagę 

przedłużenie tunelu pod torami 

kolejowymi? 

Udzielono informacji o 

konieczności złożenia 

oficjalnego wniosku do 

GDDKiA 

Odpowiedzi na pytania 1 i 2 są zawarte w odpowiedziach na wniosek zgłoszony do 

Inwestora. 

Odnośnie pytania Nr 3 jest planowane przyszłościowe przedłużenie tunelu pieszo-

rowerowego w Mostach pod torami linii kolejowej. Inwestorem budowy tunelu pod linią 

kolejową będzie PKP. Nasze prace projektowe związane z budowa tunelu zostały 

skoordynowane z pracami prowadzonymi przez PKP. 

6. Co z ulicą Witosa? Czy będzie 

czynna? 

Ulica Witosa z przejazdem kolejowym będzie czynna do czasu wybudowania przez ZDW 

Obwodnicy Wschodniej Lęborka. 

7. Jak będzie wyglądała stara 

szóstka po przebudowie? 

Jaki i którędy będziemy mogli 

wjechać do miasta od strony 

Wejherowa i Słupska? 

Stara droga DK6 po zakończeniu inwestycji będzie przejęta pod Zarząd przez Drogi 

Wojewódzkie. W ramach inwestycji zostaną wykonane prace, które dostosują istniejącą 

drogę do warunków lokalnych. Tam gdzie droga posiada bitumiczne pobocza umocnione 

zostanie z jezdni wydzielony pas na ścieżkę rowerową o szerokości około 3m. Wjazd do 

miasta będzie odbywał się z drogi S6 za pośrednictwem węzłów Lębork Południe i Wschód 

natomiast dodatkowo wjazd do miast będzie możliwy ul. Witosa, Krzywoustego oraz droga 

powiatową 1330G. 

8. Jaka będzie odległość drogi od 

budynków  nr 17 do 20 (ul. 

Kolonia)? 

 

Odległość projektowanej drogi S6 od budynków przy ul Kolonia nr 17 do 20 wynosi 170 do 

210 m. W ramach inwestycji dla zapewnienia normatywnych natężeń hałasu tam gdzie to 

będzie konieczne jest przewidywana budowa ekranów akustycznych. 

9. Czy będą ekrany akustyczne na 

odcinku estakady? Na jakim 

dokładnie? 

Jak wygląda sprawa 

zanieczyszczenia miasta? 

 

Zgodnie z przedstawionymi planami sytuacyjnymi na odcinku estakady jest planowana 

budowa ekranów akustycznych. 

Jednym z celów budowy drogi ekspresowej jest ograniczenie emisji m.i. spalin. Upłynnienie 

ruchu spowoduje, że oddziaływanie w tym zakresie nowobudowanej drogi będzie znacznie 

ograniczone. 

 



3 | S t r o n a  
 

Jak będzie wyglądać „stara 6”, 

jak można będzie na do niej 

wjechać? 

 

10. Dlaczego droga przebiega przez 

miasto a nie poza miastem? 

Przebieg drogi została ustalony na etapie STEŚ. Dla wybranego wariantu została uzyskana 

decyzja środowiskowa zgodnie z którą w ściśle ustalonym korytarzu są prowadzone prace 

projektowe. 

11. Czy ekrany akustyczne będą 

przezroczyste czy 

nieprzezroczyste? 

Ekrany będą projektowane, jako przezroczyste oraz nieprzezroczyste. Na obiektach 

mostowych z reguły projektuje się ekrany przezroczyste. Na początkowym odcinku estakady 

po stronie północnej z uwagi na warunki narzucone przez JW ekrany będą zaprojektowane, 

jako nieprzezroczyste. 

12. Osiedle Leśnie – w jakiej 

odległości to osiedle znajdzie 

się od węzła Lębork Południe? 

Osiedle Leśne od drogi S6 będzie oddalone około 320m. 

13. Jak będzie wyglądała 

konstrukcja pod Estakadą? 

Estakada jest projektowana, jako konstrukcja żelbetowa skrzynkowa o rozpiętości przęseł 

średnio około 60m. Prowadzone prace projektowe trwają również nad dopracowaniem 

zagadnień związanych z estetyka obiektu. 

14. Jak będzie wyglądało 

połączenie węzła Małoszyce ze 

„starą” DK6? 

Istniejący odcinek drogi krajowej od strony zachodniej będzie włączony do ul. Słupskiej. 

15. Jak będzie się przedstawiać 

sytuacja miejsc zielonych przy 

ul. Kusocińskiego? 

Czy można przekwalifikować 

przejście dla zwierząt małych na 

przejście dla zwierząt dużych i 

ludzi przy Południowej 

Obwodnicy? 

Prośba Wykonawcy Projektu 

o złożenie wniosku formalnego 

do GDDKiA 
 

Trwające prace projektowe i rozmowy z Lasami Państwowymi na temat układu dróg leśnych. 

Nie wykluczają się zaprojektowania w tym miejscu obiektu o większych parametrach, który 

będzie przeznaczony również dla ruchu pieszo rowerowego. 
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16. Czy przy ul. Kartuskiej będą 

planowane wyburzenia? 

Pryz ulicy Kartuskiej do wyburzenia jest przewidziana leśniczówka. Zabudowania po 

południowo wschodniej strony estakady ul. Kartuska 1 nie są przewidziane do wyburzenia. 

15. Dlaczego trzeba pisać oficjalne 

wnioski a nie można od razu na 

spotkaniu wprowadzać zmian na 

bieżąco? 

Czy można na odcinku 4+000 

zaprojektować miejsce dla 

rowerzystów i pieszych? Jakie 

wymiary będzie miało na tych 

odcinkach przejście dla 

zwierząt? 

Prośba Wykonawcy Projektu 

o złożenie wniosku formalnego 

do GDDKiA 
 

Do rozwiązań przyjętych w STEŚ dla których została wydana decyzja środowiskowa 

Inwestor musi posiadać bardzo mocne argumenty techniczne, merytoryczne i ekonomiczne 

do wprowadzenia jakichkolwiek zmian. 

Trwające prace projektowe i rozmowy z Lasami Państwowymi na temat układu dróg leśnych. 

Nie wykluczają się zaprojektowania w tym miejscu obiektu o większych parametrach, który 

będzie przeznaczony również dla ruchu pieszo rowerowego. 

16. Południowe rondo, droga na 

Leśnicę. Prośba o prześledzenie 

trasy tej drogi (dokładnie chodzi 

o zjazdy z ronda).  

Czy będzie dostęp dla rowerów?   

Droga dojazdowa prowadząca z Leśnic po południowej stronie drogi S6 będzie połączona do 

ronda południowego węzła "Lębork Południe". Na przedmiotowej drodze, jako publicznej nie 

przewiduje sie wprowadzenia ograniczeń w ruchu rowerowym. 

17. Jak będzie się odbywał ruch 

lokalny z ulicy Abrahama w 

stronę Ługów? 

Z ul. Abrahama w kierunku Ługów ruch będzie odbywała się poprzez węzeł "Lębork 

Wschód", rondo południowe, drogę po południowej stronie osiedla Lębork Wschód a 

następnie poprzez ul. Witosa do ronda i poprzez projektowany odcinek drogi w kierunku 

wschodnim na starą drogę DK6. 

 





 



 



 



  

  

         

 

 

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

 

TRASA KASZUBSKA 
 

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

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

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

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

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
 

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

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

Spotkanie odbędzie się w dniu 05.11.2015r. o godz. 18:00 
w Sali Rajców (nr 101) Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14. 

 
Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 12.11.2015r.  

pocztą na adres: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5 
80-354 Gdańsk  

lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05,  
bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – S6 Trasa Kaszubska”. 

 
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane  

 i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną 
uwzględnione. 

 
Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: 

www.trasakaszubska.pl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



               
 

 

Na terenie miasta Lęborka przewiduje się: 

 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, 

 budowę dwóch węzłów drogowych „Lębork – Południe” oraz „Lębork – Wschód”, 

 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 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 12.11.2015r. pocztą na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5 

80-354 Gdańsk 

lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05 

bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne – S6 Trasa Kaszubska”. 

 

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia 

zostaną przeanalizowane  i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania  

ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. 

 
 
 

Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: 

www.trasakaszubska.pl  

 

 

 
 

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

 

„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z 

Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” 

 

TRASA KASZUBSKA 

 

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

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

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

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

 

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze 

Szczecinem. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – 

Obwodnica Trójmiasta stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, 

równolegle do wybrzeża Bałtyku. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę 

płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu 

bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia 

oraz poprawę jakości obsługi ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne: 

 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 miasta Lęborka 

1 
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Wykaz wniosków i pytań złożonych do dnia 12. 11.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po 

spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 05.11.2015 r. w Lęborku w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na 

odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 1 – na terenie m. Lębork”. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Odpowiedź na wniosek lub pytanie. 

1. Danuta i Kazimierz 

Bobryk  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.14 

Istniejący krótki odcinek drogi DK6 od strony zachodniej nie zostanie podłączony do 

projektowanego ronda na węźle "Lębork Południe". Przedmiotowy odcinek drogi jest przewidziany 

do rozbiórki. Ruch ze strony zachodniej, również z Betlejem, będzie prowadzony do centrum ul. 

Słupską. Podłączenie starej DK6 do ronda kolidowałoby z projektowanym po zachodniej stronie 

drogi 1325G ważnym ciągiem pieszo rowerowym przewidzianym w ramach "Koncepcja głównych 

tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz lokalnych ścieżek rowerowych dla 

miasta Lęborka". Na skrzyżowaniu ul. Słupskiej i starej drogi DK6 w rejonie linii energetycznej 

powstałoby niebezpieczne skrzyżowanie pod małym kątem. Zaproponowane w ramach inwestycji 

rozwiązania porządkują ruch w tym rejonie i czynią układ komunikacyjny przejrzystym. Należy 

również podkreślić, że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo mniejszy w stosunku do obecnego. 

2. Burmistrz Miasta Lęborka  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.11 

Wniosek 1a: 

Droga DK6 od strony zachodniej nie będzie podłączona do ronda na węźle ""Lębork Południe". 

Wyjaśnienie przyczyn przyjętych rozwiązań w odpowiedzi na wniosek L.P.1. 

Wniosek 1b: 

Droga dojazdowa w kierunku Betlejem będzie wykonana w standardzie drogi gminnej jako droga 

klasy D o szerokości jezdni 3,5 i korony 6,5m. Umożliwia ona obsługę komunikacyjną przyległych 

do niej działek. Nie istnieje możliwość połączenia tej drogi z wiaduktem kolejowym przy Betlejem 

(brak miejsca na wykonanie takiego połączenia).  

Wniosek 1c: 

Ewentualne korekty w  opracowanej dotychczas Koncepcji Programowej (w zakresie przebiegu 

drogi dojazdowej w kierunku „Betlejem” oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego) możliwe będą do 

przeanalizowania po dostarczeniu (niezwłocznym) do Wykonawcy Projektu koncepcji planowanego 

przejścia nad torami wraz z rozwiązaniami sytuacyjnymi dojazdów do wiaduktu nad linią 

kolejową.Wniosek 1d: 

Na północnym rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane podłączenie 
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projektowanej ścieżki rowerowej do istniejącego łącznika, który połączony jest z ul. Słupską. 

Projektowana ścieżka będzie prowadzona wzdłuż ul. Jana Pawła II w ramach dostosowania drogi 

DK6 do warunków lokalnych. 

Wniosek 1e: 

W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną zrealizowane w niezbędnym zakresie elementy 

kontroli i preselekcji pojazdów wraz z miejscami do ważenia pojazdów. Nie przewiduje się 

wykorzystania do obsługi drogi S6 istniejącego punktu do ważenia przy stacji benzynowej. 

Wniosek 1f: 

Warunki techniczne dotyczące projektowania dróg narzucają odpowiednie odległości pomiędzy 

projektowanymi skrzyżowaniami dróg. W przypadku podłączenia do projektowanego północnego 

ronda łącznika prowadzącego do ul. Słupskiej warunki te nie zostałyby spełnione. Na północnym 

rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane tylko podłączenie projektowanej ścieżki 

rowerowej do istniejącego łącznika, który połączony jest z ul. Słupską. Należy również podkreślić, 

że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo mniejszy w stosunku do obecnego. 

Wniosek 1g: 

Zgodnie z informacjami udzielonymi na spotkaniu w dniu 05.11.2015 r. po południowej stronie 

projektowanej drogi S6, od początku projektowanego odcinka do południowego ronda na węźle 

"Lębork Południe", została zaprojektowana droga dojazdowa klasy D, spełniająca parametry drogi 

gminnej o szerokości jezdni 3,5 i korony 6,5m. 

Wniosek 2a: 

Zaprojektowana przedmiotowa droga dojazdowa posiada klasę D i zgodnie z rozporządzeniem 

spełnia warunki stawiane drodze gminnej. 

Wniosek 2b: 

Projektowany ciąg pieszo rowerowy z północnego ronda zostanie wyprowadzony na ul. Abrahama. 

Zakres przebudowy zostanie oświetlony zgodnie z zasadami, które ustalają obowiązujące przepisy. 

Wniosek 2c: 

Dla powstającego nowego układu, z uwzględnieniem drogi wojewódzkiej Nr 214, została 

opracowana "Analiza i prognoza ruchu" . W oparciu o opracowaną prognozę sprawdzono 

przepustowość węzła oraz wykonano przy użyciu odpowiedniego oprogramowania symulację ruchu. 

Przeprowadzone na etapie opracowania dokumentacji powyższe czynności wykazały, że 

zaprojektowany układ w roku 2040 będzie funkcjonowała poprawnie. Analizując powstały układ 

wariantowo na etapie opracowanej koncepcji zaprojektowano podłączenie węzła do układu 
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lokalnego poprzez ronda oraz alternatywnie poprzez skrzyżowania z sygnalizacja świetlną. 

Wniosek 3: 

Ulica Witosa na przebudowywanym odcinku zastała zaprojektowana, jako droga klasy G o 

szerokości jezdni 7m (wymóg narzucony przez ZDW). Na całym projektowanym odcinku 

przebudowy do projektowanego ronda po stronie zachodniej wzdłuż ul. Witosa zaprojektowano 

ścieżkę rowerową oraz chodnik. Projektowany wyżej układ zostanie przeprowadzona przejazdem 

pod projektowaną S6. Odcinek drogi od ronda na ul. Witosa do włączenia do istniejącej drogi DK6 

zaprojektowano na parametrach drogi klasy G. Wzdłuż projektowanego odcinka od ronda do tunelu 

w Mostach zaprojektowano po prawej stronie bezpośrednio przy jezdni chodnik szerokości 2 m. 

Zakres oświetlenia projektowanego układu został przyjęty zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

nie obejmuje odcinka projektowanej drogi. Projektowany tunel w Mostach na wysokości przystanku 

kolejowego pod drogą S6 będzie przeznaczony dla ruchu pieszego i rowerowego. Zgodnie ze 

stworzoną "Koncepcją głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

lokalnych ścieżek rowerowych dla miasta Lęborka" ciąg pieszo rowerowy jest projektowany na 

dalszym odcinku przystosowywanej do warunków lokalnych drogi DK6 od tunelu w Mostach 

wzdłuż istniejącej drogi DK6 kierunku wschodnim. W ramach przedmiotowej inwestycji nie jest 

przewidziana w rejonie tunelu w Mostach budowa zatok autobusowych.  

Korekta (zmniejszenie) zajęcia terenu na obszarze ogródków działkowych nie jest możliwa. 

Wniosek 4a: 

Projektowana estakada obejmie swoim zakresem ul. Krzywoustego i Kaszubską. Planuje się budowę 

standardowych obiektów inżynierskich, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów. 

Wniosek 4b: 

Z uwagi na planowaną konstrukcję obiektu (konstrukcja żelbetowa skrzynkowa) oraz jego znaczną 

wysokość nie przewiduje się jego iluminacji. 

Wniosek 4c: 

Projektowane ekrany będą posiadały wymagane przepisami parametry. Część ekranów przy JW  

(rejon ul. Krzywoustego) będzie zaprojektowana jako nieprzeźroczysta, natomiast pozostałe na 

estakadzie zostaną zaprojektowane jako przeźroczyste. 

Wniosek 4d: 

Teren bezpośrednio pod estakadą będzie stanowił własność Inwestora. Wstępnie planuje się, że teren 

pod projektowaną estakadą będzie ogólnodostępny, nie jest przewidywane wygrodzenie terenu. 

Zagadnienie dotyczące możliwości zagospodarowania terenu pod projektowaną estakadą  należy 
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uzgadniać w GDDKiA O/ Gdańsk na etapie opracowania projektu budowlanego.  

Wniosek 4e: 

Projektowana estakada (konstrukcja żelbetowa skrzynkowa) będzie posadowiona na podporach o 

rozstawie średnio około 60m. Lokalizacja podpór jest w dużej mierze zdeterminowana przebiegiem 

drogi, który na tym etapie jest już ostateczny. 

W celu umożliwienia uwzględnienia w dalszych pracach projektowych planów rozbudowy 

wymienionych w Państwa piśmie ulic należy dostarczyć (niezwłocznie) do Wykonawcy Projektu 

projekty/ koncepcje posiadanych opracowań. Po ich dostarczeniu, przy projektowaniu estakady, w 

miarę możliwości przyjęte zostaną takie rozwiązania, które zapewnią możliwość ich późniejszej 

realizacji. 

Wniosek 5: 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 

rowerzystów. 

Wniosek 6: 

Odpowiada Inwestor 

Planuje się maksymalne wykorzystanie mas ziemnych z wykopów w budowę korpusu 

projektowanych dróg. Wykonawcy, przed przystąpieniem do robót budowlanych, mają obowiązek 

sporządzenia inwentaryzacji stanu dróg, z których korzystać będą w trakcie budowy. Po 

zakończeniu budowy drogi ekspresowej drogi te zostaną przywrócone do stanu sprzed rozpoczęcia 

budowy. 

3. Grzegorz Kleina 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.12 

Wzdłuż drogi 1325G na węźle "Lębork Południe" został zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy 

(strona zachodnia), który wiaduktem przekracza projektowaną drogę S6. Przejście dla zwierząt 

PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę przejścia dla zwierząt 

oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że przedmiotowe przejście 

będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i rowerzystów. 

4. Ireneusz Krawiec i Tadeusz 

Krawczyk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 

rowerzystów. 
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Sprawa 4110/188.1.8 

5. Włodzimierz Klata 

Wniosek z  dnia 

11.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.7 

Rysunek niwelety trasy S6 dla Zadania 1 w formacie pdf zostanie przesłany drogą mailową. 

6. Tomasz Bronk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.9 

Warunki techniczne dotyczące projektowania dróg narzucają odpowiednie odległości pomiędzy 

projektowanymi skrzyżowaniami dróg. W przypadku podłączenia do projektowanego północnego 

ronda łącznika prowadzącego do ul. Słupskiej warunki te nie zostałyby spełnione. Na północnym 

rondzie węzła "Lębork Południe" zostanie zaprojektowane dodatkowo, zgodnie z wnioskiem Urzędu 

Miasta Lębork, podłączenie projektowanej ścieżki rowerowej do istniejącego łącznika, który 

połączony jest z ul. Słupską. Należy również podkreślić, że ruch na ul. Słupskiej będzie dużo 

mniejszy w stosunku do obecnego. 

7 Krzysztof Siwka 

Wniosek z dnia 

08.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.10 

Ewentualne korekty w opracowanej dotychczas Koncepcji Programowej (w zakresie przebiegu drogi 

dojazdowej w kierunku „Betlejem” oraz lokalizacji zbiornika retencyjnego) możliwe będą do 

przeanalizowania po dostarczeniu (niezwłocznym) przez Urząd Miasta do Wykonawcy Projektu 

koncepcji planowanego przejścia nad torami wraz z rozwiązaniami sytuacyjnymi dojazdów do 

wiaduktu nad linią kolejową.W przypadku budowy przez Miasto Lębork wiaduktu nad linia 

kolejową, z uwagi na rozwiązania wysokościowo-sytuacyjne, jest mało prawdopodobne 

wykorzystanie części drogi dojazdowej w kierunku „Betlejem”. Droga dojazdowa w kierunku 

„Betlejem” będzie wykonana w standardzie drogi gminnej jako droga klasy D o szerokości jezdni 

3,5 i korony 6,5m. Umożliwia ona obsługę komunikacyjną przyległych do niej działek. Obecnie 

droga dojazdowa jest odsunięta od drogi ekspresowej o około 13m. Odległość ta została wymuszona 

przez zapisy Decyzji Środowiskowej, która na tym odcinku przy drodze S6 wymusza usytuowanie 

pasa zieleni. 

8. Tomasz Zarzycki 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

Przejście dla zwierząt PZM-1A zostanie zastąpione obiektem zespolonym, który będzie pełnił rolę 

przejścia dla zwierząt oraz dodatkowo przejazdu pod drogą S6 dla służb leśnych. Zakłada się, że 

przedmiotowe przejście będzie wykorzystywane również w celach rekreacyjnych przez pieszych i 
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Sprawa 4110/188.1.4 

rowerzystów. 

9. Teresa Daleka 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.2 

Łącznice węzła "Lębork Południe" zaprojektowane po wschodniej stronie drogi powiatowej 1325G 

są rozwiązaniami optymalnymi. Po zachodniej stronie węzła do ronda południowego została 

podłączona, zgodnie z wnioskiem Miasta Lębork i Lasów Państwowych, droga dojazdowa, biegnąca 

z Leśnic. Zmiana lokalizacji łącznic na stronę zachodnią uniemożliwiłaby podłączenie 

przedmiotowej drogi do ronda. Dodatkowo, na północnym rondzie węzła, zgodnie z wnioskiem 

Miasta Lębork zostanie zaprojektowane podłączenie ważnej ścieżki rowerowej, przewidzianej w 

ramach "Koncepcja głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz 

lokalnych ścieżek rowerowych dla miasta Lęborka", do istniejącego łącznika, który jest połączony z 

ul. Słupską. W przypadku prowadzenia łącznic po stronie zachodniej nastąpiłaby kolizja łącznic z 

projektowanym łącznikiem. 

Nadmieniamy, że odległość najbliższego budynku osiedla do projektowanej krawędzi jezdni 

łącznicy wynosić będzie 70m. W ramach inwestycji zostaną zapewnione dla osiedla normatywne 

warunki dotyczące poziomu hałasu. Zwracamy jednocześnie uwagę, że w obecnej sytuacji część 

zabudowań osiedla znajduje się w odległości 55m od krawędzi istniejącej drogi DK6. Po 

wybudowaniu drogi S6, która w całości przejmie ruch tranzytowy natężenie ruchu w tym rejonie 

zostanie znacznie ograniczone. 

 

 



Podsumowanie Spotkań Informacyjnych dotyczących   

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku  

Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta" 

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

Spotkania  odbyły się : 

1) Dnia 05.11.2016r w Urzędzie Miasta w Lęborku przy ul. Armii Krajowej 14  

i dotyczyło terenu m.Lębork. 

2) Dnia 12.11.2016r w „Centrum Podkowa” przy ulicy Kwiatowej 26 w Mostach  

i dotyczyło terenu gminy Nowa Wieś Lęborska 

3) Dnia 19.11.2016r w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1 w Bożympolu Wielkim  

i dotyczyło terenu gminy Łęczyce. 

Materiały omawiane na spotkaniach na tydzień przed każdym ze spotkań zostały 

dostarczone w postaci drukowanej Władzom Samorządowym oraz umieszczone na 

stronie internetowej  http://trasakaszubska.pl/. 

Wnioski i pytania zgłaszane przez Władze Samorządowe i mieszkańców na 

Spotkaniach Informacyjnych oraz w wyznaczonym tygodniowym okresie po 

spotkaniu dotyczyły : 

1. Szczegółów technicznych przyjętych rozwiązań projektowych m.i. parametrów 

projektowanych dróg. 

2. Lokalizacji projektowanych elementów Inwestycji takich jak : dróg, obiektów 

inżynierskie, przejść dla zwierząt, chodników i ścieżek rowerowych. 

3. Dokładnej lokalizacji poszczególnych nieruchomości w stosunku do określonych 

elementów projektowanej Inwestycji. 

4. Dostępności przyległych do Inwestycji nieruchomości. 

5. Lokalizacji ekranów przeciwhałasowych i nasadzeń zieleni. 

6. Terminów oraz sposobu przejęcia i wykupu pod Inwestycję niezbędnych 

nieruchomości. 

7. Układu komunikacyjnego powstającego w ramach Inwestycji. 

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wniosków Inwestor w oparciu o dodatkowe 

analizy projektowe odniósł się do każdego z nich. Stanowisko Inwestora z decyzjami 

w sprawie przedmiotowych pytań i wniosków zostało zawarte w Załącznikach 1 i 6. 

Treść odpowiedzi na zgłoszone wnioski po Spotkaniach zostały opublikowane i 

znajdują się na stronie Internetowej     http://trasakaszubska.pl/. 

http://trasakaszubska.pl/
http://trasakaszubska.pl/
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Streszczenie treści wniosków i pytań złożonych do dnia 12. 11.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie 

pisemnej po spotkaniu informacyjnym, które odbyło się 05.11.2015 r. w Lęborku w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej 

S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 1 – na terenie m. Lębork”. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Streszczenie treści wniosków. 

1. Danuta i Kazimierz 

Bobryk  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.14 

1. Przyłączenie fragmentu drogi DK6 do ronda będącego elementem węzła Lębork - Południe 

2. Burmistrz Miasta Lęborka  

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.11 

1a. Przyłączenie fragmentu drogi DK6 do ronda będącego elementem węzła Lębork – Południe 

1b. Połączenia drogi dojazdowej z wiaduktem kolejowym przy Betlejem 

1c.Przeanalizowanie przebiegu drogi do Betlejem wraz z lokalizacją zbiornika retencyjnego 

1d. Przedłużenie ciągu rowerowo-pieszego do starego przebiegu DK6 (ul. Słupska) 

1e. Włączenie punktu ważenia pojazdów w skład S6 

1f. Przyłączenie strefy zakładów przemysłowych do zaprojektowanego ronda za pomocą czwartego 

zjazdu 

1g. Brak połączenia Lęborka i Leśnicy innego niż S6 

2a. Propozycja zmiany drogi serwisowej na drogę gminną 

2b. Połączenie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Abrahama 

2c. Sprawdzenie i zweryfikowanie przepustowości wiaduktu nad drogą S6 w obrębie węzła Lębork 

Wschód 

3.Przebudowa ulicy Witosa wraz z rondem i tunelem pod S6 tak by miała chodniki, oświetlenie i 

drogę rowerową a tunel Lębork – Mosty dostosować dla ruchu pieszego i rowerowego z 

dojściem do zatok autobusowych. Weryfikacja konieczności wyburzenia Ogródków 

Działkowych 

4a. Wykonanie wiaduktu nad ul. Krzywoustego i Kaszubską w sposób atrakcyjny architektonicznie 

4b. Iluminacja wymienionego obiektu 

4c.  Jakie przewidziano ekrany akustyczne? 
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4d.  Kto będzie właścicielem terenu pod estakadą? 

4e.  Przyjecie granic pasa drogowego w sposób umożliwiający rozbudowę dróg zlokalizowanych 

pod estakadą. 

5. Ustanowienie przejścia dla ludzi w miejscu przejścia dla zwierząt pomiędzy węzłem Południe a 

ul. Krzywoustego (DW nr. 214). 

6. W jaki sposób zagospodarowane zostaną masy ziemne powstałe podczas budowy? 

 

3. Grzegorz Kleina 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.12 

1. Utworzenie przejścia dla ludzi w okolicy parkingu leśnego od strony Leśnic. 

4. Ireneusz Krawiec i Tadeusz 

Krawczyk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.8 

1. Zmiana przejścia dla małych zwierząt PZM-1A na przejście dla małych i średnich ssaków. 

5. Włodzimierz Klata 

Wniosek z  dnia 

11.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.7 

1. Prośba o przesłanie rysunku niwelety trasy S6 dla Zadania 1. 

6. Tomasz Bronk 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.9 

1. Zmiana projektu ronda w okolicy skrzyżowania DK6 z DP, ul. Małoszycka. Dodanie czwartego 

zjazdu na ul. Słupską. 

7 Krzysztof Siwka 

Wniosek z dnia 

08.11.2015 

1. Zmiana przebiegu drogi dojazdowej km 3+000. 

2. Przesuniecie zbiornika retencyjnego ZR-3_1. 
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Sprawa 4110/188.1.10 

8. Tomasz Zarzycki 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.4 

1. Zmiana przejścia dla małych zwierząt PZM 1A na przejście dla ludzi i pojazdów. 

9. Teresa Daleka 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.2 

1. Zmiana zjazdu z węzła ze strony wschodniej na zachodnią (Osiedle Leśne) 

 


