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Załącznik nr 1: 

 

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. 
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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. 

 


