
Załącznik nr 1. 

 

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 

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 



terenie bagiennym? Jakiej wysokości 

będą nasypy drogi S6 w tym obszarze? 

technicznymi oraz pozyskaną dla tej inwestycji Decyzją Środowiskową. 

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 

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.  

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 

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 

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

Projektu Budowlanego i po wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej 



wyburzenia? 

Czy dostanę zawiadomienie na temat 

wyburzenia? 

Kiedy dostanę pisemne zawiadomienie? 

(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 

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 

wyglądała kwestia przeprowadzki całego 

gospodarstwa, wraz ze zwierzętami?  Jest 

bardzo mało czasu na wykup i 

wyprowadzenie. 

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 

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 

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. 



zniwelowana? 

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. 

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 

chodniki? 

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. 

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. 

 


