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Załącznik nr 1: 

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych 19.11.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta”. Zadanie 1 i 2 – na terenie gminy Łęczyce. Spotkanie 

odbyło się w Zespole Szkół przy ul. Szkolnej 1 w Bożympolu Wielkim. 
 

L.P. 
Treść pytania do Wykonawcy 

Projektu 
Odpowiedź na pytanie 

1. Węzeł Łęczyca droga 1318G. 

Czy jest możliwe przeniesienie 

przejścia dla pieszych przy drodze 

1318G pod drogą S6? 
Czy oznaczone „zielone” drogi 

będą przebudowane? 
Czy w ramach drogi oznaczonej 

kolorem „niebieskim” będą 

twarde drogi? 

Na węźle Łęczyce, patrząc w kierunku północnym, na całym odcinku projektowanej drogi 

poprzecznej na węźle z lewej strony została zaprojektowana ścieżka rowerowa o szer. 2,7m oraz 

chodnik szer.1,5m. Obowiązujące przepisy narzucają w przypadku budowania wiaduktu nad koleją 

likwidację w obrębie 3 km w każą stronę wszystkich istniejących przejazdów w poziomie szyn. 

Odnośnie możliwości przeprowadzenia przejścia dla pieszych pod drogą S6 należy złożyć wniosek. 

W celu podjęcia decyzji należy przeanalizować szczegółowo kilka zagadnień. Drogi oznaczone 

kolorem niebieskim są drogami projektowanymi w ramach inwestycji. Będą one posiadały 

nawierzchnię bitumiczną. Ich parametry zależą od roli, jaką pełnią w układzie komunikacyjnym. 

Przekroje normalne dróg pokazano w części rysunkowej na stronie internetowej. Drogi pokazane 

kolorem zielonym są to istniejące drogi gminne, które w ramach inwestycji nie będą 

przebudowywane i pozostaną w stanie istniejącym.  

2. Przejście nr 2 dla dużych zwierząt 

działka 56/10. 

Jaki obszar zajmie to przejście? 

Jak będzie wyglądała droga 

dojazdowa do działek po drugiej 

stronie torów kolejowych? Na 

tym odcinku istniejące przejazdy 

kolejowe zostaną zlikwidowane. 

Czy część wschodnia może zostać 

wykorzystana w mniejszym 

obszarze pod tą inwestycję? 

Przestrzeń przy projektowanym przejściu dla dużych zwierząt PZD-2 o szerokości około 50m musi 

być odpowiednio zagospodarowana między innymi poprzez wykonanie nasadzeń. Obszar lokalizacji 

przejścia i nasadzeń zostanie przejęty w ramach inwestycji przez Inwestora. Wnioskowane przez 

pytającego zawężenie pasa zieleni przy przejściu dla zwierząt po stronie wschodniej jest bardzo 

problematyczne i musi zostać przeanalizowane. Dojazd do przedmiotowych działek po drugiej 

stronie linii kolejowej zostanie jeszcze raz przeanalizowany i będzie on zapewniony układem dróg 

projektowanych wzdłuż linii kolejowej oraz odcinkami dróg istniejących. 

Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanego wniosku na piśmie. 
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3. Lokalizacja ul. Przemysłowa 4. 
Moje pole zostanie podzielone na 

pół w jaki sposób zostanie 

rozwiązane przejście dla zwierząt, 

możliwość upraw i prowadzenia 

gospodarstwa. 

Dostęp do podzielonej części pola zostanie zapewniony pod projektowanym wiaduktem w ciągu S6 

(WA-1A). 

Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanego wniosku na piśmie. 

4. Jak będzie wyglądała droga do 

Paroszyna po przebudowie?  

Proponowane rozwiązanie 

znacznie wydłuża drogę dojazdu 

do tej miejscowości. 

Ciągłość drogi została zapewniona odcinkiem projektowanej drogi między rondami a następnie 

nowoprojektowanym odcinkiem w kierunku zachodnim, który przekracza wiaduktem WD-9 drogę 

ekspresową i włącza się do istniejącej drogi powiatowej nr 1454G. 

Projektant poprosił pytającego o zgłoszenie konkretnie sprecyzowanych zastrzeżeń na piśmie. 

5. Czy moja posesja naprzeciwko  

dworca kolejowego Bożepole 

Wielkie jest zagrożona w związku 

z inwestycją? 

Posesja zlokalizowana przy przejeździe kolejowym na przeciw dworca kolejowego jest 

przeznaczona do wyburzenia. 

6. Pytanie dotyczy działki przy 

torach od przejazdu naprzeciwko  

MOP. (po drugiej stronie drogi 

S6) 

Z uwagi na trudność z ustaleniem lokalizacji działek pytanie zostanie udzielone indywidualnie po 

spotkaniu. Dwie działki zlokalizowane pomiędzy ciekami przy torach na przeciwko MOP-u zostaną 

w całości zajęte pod inwestycję. 

 

7. Czy w trakcie budowy będzie 

dojazd do posesji? 
Na etapie budowy w czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca robót jest zobowiązany do 

zapewnienia ciągłego dostępu do przyległych do inwestycji działek. Drogi dojazdowe są integralną 

częścią inwestycji i zostaną one wykonane w ramach jej realizacji. Wszystkie dojazdy do działek 

zostaną zachowane. Wszystkie istniejące dojazdy do działek będą odtworzone. Dojazdy, które mogą 

zostać wydłużone lub skrócone będą zapewnione. 

8.  Odcinki dróg powiatowych przy 

węzłach z kierunku Kaczkowa i  

Rozłazina są w złym stanie 

technicznym. W skutek 

prowadzenia robót budowlanych 

przy realizacji drogi S6 ich stan 

na pewno ulegnie pogorszeniu – 

czy w ramach inwestycji jest 

Przed realizacją inwestycji zostanie przeprowadzona inwentaryzacja stanu dróg istniejących przy 

udziale Wykonawcy i władz samorządowych. Jeżeli Wykonawca w czasie budowy będzie korzystał 

z tych dróg to po zakończeniu inwestycji, w przypadku ich zniszczenia, będzie zobowiązany do 

odtworzenia ich stanu pierwotnego. 
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przewidziany remont tych dróg? 

9. Które domy będą wyburzone w 

okolicach domu państwa Dempc? 
Oprócz posesji państwa Dempc, w chwili obecnej, żadne inne zabudowania w rejonie przejazdu 

kolejowego nie są przewidziane do wyburzenia. 

10. Przyległe do inwestycji 

nieruchomości stracą na wartości. 

Czy będą odszkodowania dla 

nieruchomości, które nie są 

bezpośrednio do wyburzenia? 
Czy w trakcie budowy będzie 

dojazd do drogi z ul. 

Chmielenieckiej? 

Odszkodowania wypłacane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Wojewodę pomorskiego 

pokrywają tylko koszty samych nieruchomości, które są przejmowane pod drogę. Za utratę wartości 

nieruchomości żadne odszkodowania nie będą wypłacane. 

Ul. Chmieleniecka będzie podłączona do drogi DK6 nowo wybudowanym łącznikiem o parametrach 

drogi powiatowej na działce 69/44. 

11. ul. Chmieleniecka – gdzie będzie 

się kończyć komunikacja 

samochodowa? 
Projekt połączenia drogi DK6 z 

wiaduktem czy to ostateczna 

wersja? (nieruchomości objęte 

ochroną konserwatorską)? 

Ul. Chmieleniecka będzie zakończona przy projektowanym wiadukcie. Pod wiaduktem zostanie 

zapewnione przejście tylko dla pieszych między innymi do przystanku kolejowego. 

Na dzień dzisiejszy nie są planowane inne rozwiązania. Projekt zgodnie z harmonogramem ma być 

zakończony do marca 2016r. 

12. Jaka będzie nawierzchnia nowej 

drogi dojazdowej? 

Projektowana droga łącząca ul. Chmieleniecką z DK6 będzie drogą bitumiczną. 

13. Węzeł Bożepole Wielkie – Czy 

jest przewidziany dodatkowy 

węzeł w okolicach MOP? 

Projektowanie węzłów na drodze ekspresowej musi być uporządkowane. Jeżeli w tym miejscu jest 

zlokalizowany, MOP który ma podłączenia bezpośrednie do drogi ekspresowej nie może w tym 

rejonie powstać węzeł. Przepisy jednoznacznie ustalają odległości pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

obiektami, czyli np. pomiędzy MOP-em i węzłem. Odległość taka dla drogi ekspresowej wynosi 

5km. 

14. Jak będzie zapewniony dojazd do 

Lęborka starą drogą DK6? 

Dojazd do Lęborka będzie odbywał się odcinkiem istniejącej DK6 zlokalizowanym po 

popołudniowej stronie drogi S6. Następnie nowoprojektowanym łącznikiem do ronda na ul. Witosa i 

dalej krótkim odcinkiem ul Witosa na południe i nowo wybudowanym odcinkiem drogi na skraju 

osiedla Lębork Wschód do węzła "Lębork Wschód" Na węźle  na północnym rondzie jest wjazd do 

miasta.  

Drugi wjazd do miasta może odbywać się z ronda na ul. Witosa na północ obiektem pod drogą S6 

oraz przez przejazd kolejowy na ul Kwiatową. 
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 Bożepole Wielkie zjazd na ul. 

Przemysłową. Czy ul. 

Przemysłowa będzie miała dojazd 

do węzła. 

Jakie są ceny za metr 

nieruchomości? 

Ul. Przemysłowa będzie podłączona łącznikiem do drogi przeprowadzanej wiaduktem nad linią PKP 

(odtworzonej na parametrach drogi wojewódzkiej dawnej drogi DK6). 

Wartość nieruchomości na chwilę obecną nie są znane. Wycena nieruchomości będzie odbywać się 

po wydaniu decyzji ZRID przez rzeczoznawców majątkowych powołanych przez wojewodę 

pomorskiego. Wyceny będą wykonywane dla stanu nieruchomości na dzień wydania decyzji ZRID. 

15. Zjazd na północ z węzła w 

Łęczycach w drogę powiatową? 
O jakiej nośności jest planowany 

obiekt w ciągu drogi powiatowej 

na przejściu przez rz. Łebę ?  

Obiekt mostowy jak i droga będzie posiadała wszystkie parametry zgodne z obowiązującymi 

przepisami dla danej klasy drogi. Jest to droga za pomocą, której jest do istniejącego układu 

drogowego podłączony węzeł i jest niedopuszczalne jakiekolwiek zaniżanie parametrów i nośności 

drogi czy też obiektu. 

16. Czy brane jest pod uwagę 

przesunięcie w czasie lub 

odstąpienie od inwestycji? 

Na chwilę obecną prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym harmonogramem, droga będzie 

oddana do użytku w lipcu 2020r. 

17. Zmienia się status drogi nr 6, jaki 

będzie standard utrzymania nowej 

drogi? 

Standard utrzymania drogi wojewódzkiej po przejęciu jej przez drogi wojewódzkie na pewno będzie 

niższy niż dotychczas dla drogi krajowej DK6. 

18 MOP kat. II w Bożympolu 

Wielkim (przejazd kolejowy) czy 

będzie wyposażony w stację  

paliw? Czy będzie dojazd z drogi 

DK6 do MOP? 

MOP II kat. będzie wyposażony w miejsca parkingowe, stację paliw, sanitariaty oraz miejsca do 

odpoczynku. 

Dostępu z istniejącej drogi DK6 do MOP-u  nie będzie. 

Inwestor dla MOP-ów kategorii II i III zabezpiecza tylko teren pod MOP. Całą infrastrukturę będzie 

budował dzierżawca wyłoniony w drodze przetargu. 

19. Stare plany na stronie 

internetowej - dlaczego mamy 

dostęp do nieaktualnych map? 

W zakładce "Spotkania Informacyjne" w folderze "Gmina Łęczyce" znajdują się wszystkie aktualne 

mapy i materiały prezentowane na spotkaniu.  

20. Strzebielino / Dębowo 640/2 vis a 

vis Leśniczówki czy planowane  

są tam wyburzenia? 

W rejonie leśniczówki nie są planowane żadne roboty. Leży ona poza zakresem inwestycji. 

 


