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Załącznik nr 2: 

 

Wykaz wniosków złożonych do dnia 19.11.2015r przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po spotkaniu 

informacyjnym które odbyło się 12.11.2015r w m. Mosty w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork 

(wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 1 – na terenie gminy Nowa Wieś Lęborska. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku : 

Odpowiedź na wniosek 

1. Wójt Gminy Ryszard 

Wittke 

Wniosek z dnia 

06.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.3 

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

2. Tadeusz Płotka i Kazimierz 

Bobryk 

Wniosek z dnia 

09.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.5 

Dojazd do działki 47/2 zostanie zapewniony zgodnie z przesłanym szkicem. 

3. 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 
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pasa zieleni. 

4. Bogusław Wrzesień 

Wniosek z dnia 

12.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.6 

Na wysokości przystanku kolejowego w Mostach w ramach inwestycji pod drogą S6 zostanie 

wybudowany tunel dla ruchu pieszego i rowerowego. Przedmiotowy zakres inwestycji jest 

realizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i jednocześnie jest skoordynowany z 

rozwiązaniami planowanymi przez PKP PLK S.A. w ramach modernizacji linii kolejowej Nr 202. 

Zwracamy uwagę, że obecnie w tym miejscu funkcjonuje przejście dla pieszych w poziomie torów 

istniejącej linii kolejowej. W ciągu ul. Witosa w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie 

wybudowany normatywny przejazd pod drogą S6 dla ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego. 

Jednocześnie zaznaczamy, że przejazd kolejowy w ciągu ul. Witosa będzie funkcjonował do czasu 

wybudowania przez ZDW Obwodnicy Wschodniej Lęborka. Na dzień dzisiejszy termin realizacji tej 

inwestycji nie jest znany. Budowa tunelu o większych parametrach, z możliwością przejazdu dla 

pojazdów osobowych, jest niemożliwa z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich 

warunków BRD oraz wysoki poziom wody gruntowej w podłożu, co znacznie zwiększa koszty 

inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie. 

5. Bogdan Deneka  

Maria Zapart 

Ryszard Fludra 

Stanisław i Michał Kropski 

Sebastian Zapart 

Monika Zapart 

Wniosek z dnia 

16.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.17 

Informujemy, że w związku z inwestycją realizowaną w oparciu o decyzję o zezwoleniu na 

realizację inwestycji drogowej (dalej: decyzja ZRID), na podstawie obecnie obowiązujących 

przepisów, wypłacane jest odszkodowanie z tytułu nabycia z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa 

prawa własności nieruchomości oraz z tytułu szkód powstałych w związku z ograniczeniem sposobu 

korzystania z nieruchomości. Ponadto informujemy, że dopiero decyzja ZRID staje się podstawą do 

rozpoczęcia procedury ustalenia wysokości odszkodowania. Odszkodowanie ustalane jest treścią 

decyzji administracyjnej wydawanej przez Wojewodę. W toku prowadzonego postępowania 

administracyjnego, poprzedzającego wydanie decyzji ustalającej odszkodowanie, urząd Wojewody 

Pomorskiego powołuje biegłego w zakresie wyceny nieruchomości (rzeczoznawcę majątkowego). 

Biegły sporządza wycenę przejmowanej na własność Skarbu Państwa nieruchomości, która to 

stanowi podstawę do ustalenia wysokości należnego byłemu właścicielowi odszkodowania.  

 

Zgodne z obowiązującymi unormowaniami prawnymi przy ustalaniu wysokości odszkodowania 

obowiązują poniższe zasady: 

 przy wycenie przejmowanej nieruchomości stosuje się tzw. zasadę korzyści, zgodnie z którą 

jeżeli wartość nieruchomości ustalonej według dotychczasowego sposobu użytkowania jest 

mniejsza niż wartość gruntów przeznaczonych pod drogi publiczne to wartość wywłaszczonej 

nieruchomości określa się według korzystniejszego przeznaczenia drogowego. Ponadto, jeżeli 
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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 

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 
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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).  

W przypadku gdy decyzji ZRID nadany został rygor natychmiastowej wykonalności 

odwołanie się od decyzji ZRID którejkolwiek ze stron nie wstrzymuje obowiązku wydania 

nieruchomości i nie wstrzymuje uprawnień do rozpoczęcia robót budowlanych. 

UWAGA! 

Odszkodowanie za przejmowane nieruchomości przysługuje dotychczasowym właścicielom 

nieruchomości, użytkownikom wieczystym oraz osobom, którym przysługuje do nieruchomości 

ograniczone prawo rzeczowe (mi.in. użytkowanie, służebność, hipoteka). Osoby te ustalane są na 

podstawie ujawnionych w księdze wieczystej danych. Dlatego też, jeżeli w księdze wieczystej 

widnieją nieaktualne wpisy należy je zaktualizować. Zmiany mogą wynikać z takich sytuacji jak: 

nieujawnienie praw do spadku po osobie zmarłej, wykreślenie hipoteki, ustanie służebności.  

Jednocześnie zgodnie z przepisami Wojewoda zawiadamia właścicieli oraz użytkowników 

wieczystych o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji ZRID, o wydaniu decyzji ZRID 

oraz o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania na adres ujawniony 

w ewidencji gruntów i budynków we właściwym Starostwie Powiatowym. Wobec powyższego 

jeżeli w ewidencji gruntów i budynków widnieją nieaktualne wpisy (zwłaszcza dotyczące adresu 

zamieszkania lub adresu do korespondencji) należy je zaktualizować.  

Wszelkie nieaktualne dane zawarte w księgach wieczystych lub ewidencji gruntów i budynków 

wpływają na wydłużenie całego procesu wydania decyzji ustalającej wysokość odszkodowania lub 

mogą powodować konieczność przekazania odszkodowania do depozytu sądowego. 

 

6. Danuta i Kazimierz 

Bobryk  

Wniosek z dnia 

18.11.2015 

Zostanie zapewniony przejazd pomiędzy budynkiem, a projektowanym układem drogowym o 

szerokości minimum 3,0m. Z uwagi na wniosek pana Tadeusz Płotka i pana Kazimierza Bobryka 

(L.P.2) droga dojazdowa zostanie skrócona o około 24m, tj. do granicy posesji nr 48/2. Dojazd do 

posesji 47/2 będzie odbywał się wzdłuż granicy działki 48/2 do istniejącej bramy. Z uwagi na 
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Sprawa 4110/188.1.18 

ograniczenie zajęcia działki 48/2 (warsztat samochodowy) oraz niewielką odległość budynku na 

posesji 47/2 do granicy inwestycji nie jest możliwe zapewnienie przejazdu i połączenie osiedla 

Roszarniczego poprzez istniejący wiadukt z ul Słupską.  

7. Zarząd Rodzinnych 

Ogródków Działkowych im. 

Gen. Władysława 

Sikorskiego w Lęborku. 

Wniosek z dnia 

16.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.19 

Zgodnie z wnioskiem i załączonym szkicem zbiornik ZR-4_1 został przeniesiony na działkę 112 w 

obrębie Lębork. 

8. Rada Sołecka miejscowości 

Mosty. 

Sołtys Mariola Wiśniewska 

Wniosek z dnia 

19.11.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.21 

Na wysokości przystanku kolejowego w Mostach w ramach inwestycji pod drogą S6 zostanie 

wybudowany tunel dla ruchu pieszego i rowerowego. Przedmiotowy zakres inwestycji jest 

realizowany zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i jednocześnie jest skoordynowany z 

rozwiązaniami planowanymi przez PKP PLK S.A. w ramach modernizacji linii kolejowej Nr 202. 

Zwracamy uwagę, że obecnie w tym miejscu funkcjonuje przejście dla pieszych w poziomie torów 

istniejącej linii kolejowej. W ciągu ul. Witosa w ramach budowy drogi ekspresowej zostanie 

wybudowany normatywny przejazd pod drogą S6 dla ruchu pieszo-rowerowego i samochodowego. 

Jednocześnie zaznaczamy, że przejazd kolejowy w ciągu ul. Witosa będzie funkcjonował do czasu 

wybudowania przez ZDW Obwodnicy Wschodniej Lęborka. Na dzień dzisiejszy termin realizacji tej 

inwestycji nie jest znany. Budowa tunelu o większych parametrach, z możliwością przejazdu dla 

pojazdów osobowych, jest niemożliwa z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich 

warunków BRD oraz wysoki poziom wody gruntowej w podłożu, co znacznie zwiększa koszty 

inwestycyjne oraz bieżące utrzymanie. 

   


