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1. Przedmiot inwestycji 

1.1. Nazwa inwestycji 
Dokumentacja obejmuje protokół z konsultacji społecznych w ramach opracowania 
dokumentacji projektowej dla inwestycji: 

„Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa – P akosławice” 

1.2. Adres inwestycji 
Inwestycja jest zlokalizowana w województwie opolskim, w powiecie nyskim, na 
terenie gmin: Gmina Nysa, Gmina Pakosławice.  

1.3. Inwestor 
Inwestorem jest 
SKARB PAŃSTWA - GENERALNY DYREKTOR DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRA D 

działający poprzez 
Generaln ą Dyrekcj ę Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Opolu   
45-085 Opole, ul. Niedziałkowskiego 6 

1.4. Jednostka projektowa 
Piotr Szymański Zakład Projektowo-Budowlany P.S. Projekt 
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. Kolejowa 24c 

1.5. Tryb realizacji zadania 
Inwestycja realizowana będzie w oparciu o ustawę z 10 kwietnia 2003r. 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych. Podstawą do realizacji inwestycji będzie decyzja o zezwoleniu na 
realizację inwestycji drogowej. 

1.6. Ogólna charakterystyka przedmiotu projektu 
Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie rozbudowy istniejącego odcinka drogi 
krajowej nr 46, na odcinku od Nysy do Pakosławic. Długość rozbudowywanego 
odcinka wynosi ok. 6,15 km. W ramach inwestycji przewiduje się poszerzenie drogi 
do przekroju 2x2, rozbudowę skrzyżowań, wykonanie nowych obiektów mostowych i 
przepustów, wykonanie kompleksowego systemu odwodnienia drogi, wykonanie 
zatok autobusowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych i dróg zbiorczych, 
rozbiórkę istniejących obiektów, wycinkę kolidujących drzew i krzewów, wykonanie 
kanału technologicznego, wykonanie oświetlenia drogi, wykonanie elementów 
bezpieczeństwa ruchu, likwidację kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. 

1.7. Założenia do projektowania  
Przyjęto następujące parametry techniczne drogi krajowej nr 46: 

� klasa drogi: GP; 
� kategoria drogi: droga krajowa nr 46 
� droga dwujezdniowa, w przekroju 2x2 - o dwóch pasach ruchu w każdym 

kierunku (za wyjątkiem odcinków dowiązań do stanu istniejącego oraz 
odcinków przy skrzyżowaniach); 

� szerokość pasa ruchu - 3,50 m; 
� szerokość jezdni 2x 7,0 m; 
� szerokość pasa rozdziału 4,0 m (wraz z opaskami bitumicznymi 2x 0,5 m); 
� szerokość pobocza utwardzonego dla zewnętrznego pasa ruchu – 1,5 m; 
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� szerokość pobocza gruntowego - minimum 0,75 m; 
� prędkość projektowa 80 km/h; 
� prędkość miarodajna – 100 km/h; 
� pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - 2%; 
� podstawowe odwodnienie korpusu drogowego poprzez rowy przydrożne; 
� kategoria ruchu KR5 oraz obciążenie osi 115 kN; 
� długość rozbudowanego fragmentu drogi klasy GP – ok. 6,15 km; 

1.8. Podstawa opracowania 
Podstawę opracowania stanowią: 

� Zlecenie Inwestora; 
� Mapa zasadnicza; 
� Mapa do celów projektowych; 
� Pomiar geodezyjny; 
� Mapy ewidencyjne; 
� Wypisy z rejestru gruntów; 
� Wyrys z rejestru gruntów; 
� Inwentaryzacja w terenie; 
� Wypis i wyrys z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego; 
� Badania geologiczne i opinia geotechniczna; 

1.9. Lokalizacja inwestycji 

 
2. Przebieg konsultacji społecznych 
Organizowane przez GDDKiA spotkanie z mieszkańcami odbyło się w środę, 12 
czerwca 2019 roku w świetlicy w miejscowości Pakosławice. Spotkanie dotyczyło 
przedstawienia przez biuro projektowe rozwiązań projektowych przebudowy drogi 
krajowej nr 46 na odcinku od obwodnicy Nysy do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 401. 
Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Opolu -  
reprezentowany był przez: Pana. Jerzego Roczka - Zastępcę Dyrektora Oddziału ds. 
inwestycji, Pana Michała Lenartowicza – Starszego Specjalistę w Wydziale 
Dokumentacji oraz Panią Agatę Andruszewską – Specjalistę ds. komunikacji 
społecznej 
Gminę Pakosławice reprezentował – Pan Adam Raczyński – Wójt Gminy, a także 
Sołtysi wsi gminy Pakosławice.  
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Biuro projektowe reprezentowali projektanci – Pan Piotr Szymański, Pan Marek 
Bacała oraz Pan Maciej Koszek. 
 
Projektanci biura PS Projekt, przedstawili prezentacje multimedialną pokazującą 
planowane zagospodarowanie. Omówiony został zakres inwestycji i planowane 
rozwiązania. Projektanci opisali jak wyglądać będzie droga po realizacji inwestycji, 
oraz jakie elementy zostaną zmienione względem stanu istniejącego.  
W projekcie duży nacisk kładziony jest na poprawę bezpieczeństwa ruchu i poprawę 
komfortu użytkowników. Celem inwestycji jest poprawa warunków ruchu dla 
wszystkich użytkowników drogi. 
Po przestawieniu projektowanych rozwiązań głos przekazany został mieszkańcom, 
którzy zadawali pytania i zgłaszali wnioski do dokumentacji. Projektanci wraz z 
przedstawicielami Inwestora udzielali odpowiedzi na podnoszone kwestie.  
Z pośród licznych tematów podejmowanych przez mieszkańców, najbardziej 
powtarzalne są kwestie odnośnie dużej uciążliwości drogi dla mieszkańców z uwagi 
na hałas, jaki wywołuje występujący na drodze ruch, a także odnośnie zapewnienia 
obsługi dla działek znajdujących się bezpośrednio w sąsiedztwie inwestycji po 
wykonaniu rozbudowy drogi.  
Na spotkaniu została sporządzona lista obecności wszystkich uczestników oraz  
notowane były wszelkie uwagi, wnioski oraz elementy, na które mieszkańcy zwracali  
uwagę.  
Na spotkaniu przedstawiona została również wersja papierowa dokumentacji, która 
służyła do omówienia indywidualnych wniosków mieszkańców. Dodatkowo na stronie 
internetowej umieszczona została wersja elektroniczna dokumentacji aby 
mieszkańcy mogli zapoznać się z materiałami wcześniej oraz by mogli śledzić 
kolejne etapy projektu.  
Na uwagi i wnioski do koncepcji Inwestor oczekiwał do 26.06.2019 r.  
Informacje o spotkaniu z mieszkańcami zostały zamieszczone w siedzibie Gminy 
Nysa oraz Pakosławice, w gablotach na terenie miejscowości rozwieszone przez 
Sołtysów oraz na stronach internetowych Gminy Nysa i Gminy Pakosławice. 
W spotkaniu uczestniczyło 44 osoby. 

3. Zestawienie wniosków i odpowiedzi 
lp. Zgłoszony wniosek/uwaga Zainteresowanego Sposób rozpatrzenia / Decyzja Zamawiającego 

1 

Wniosek o obustronne drogi serwisowe od km 

61+500 do km 62+100 (ze względu na montaż osłon 

przeciwśnieżnych z dróg serwisowych) 

Dodatkowe drogi obsługujące będą zaprojektowane 

w miejscach gdzie są one potrzebne w celu obsługi 

przyległych działek. Kwestie dotyczącą instalacji 

zapór przeciwśnieżnych regulują zapisy Ustawy o 

drogach publicznych, z których wynika, że Zarządca 

drogi może instalować zapory przeciwśnieżne na 

działkach przyległych do pasa drogowego (art. 21 

ust. 2). W miejscu wskazanym przez wnioskodawcę 

zaprojektowano drogę obsługującą po zachodniej 

stronie drogi krajowej.  

2 

Zapewnić możliwość przedostania się pasażerów z 

autobusu jadącego w kierunku Nysy wysiadających 

na przystanku w Pakosławicach do miejscowości 

Prusinowice (załącznik mapowy) 

W celu zapewnienia komunikacji dla pieszych został 

zaprojektowany chodnik wraz z przejściem dla 

pieszych przez drogę krajową. 
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lp. Zgłoszony wniosek/uwaga Zainteresowanego Sposób rozpatrzenia / Decyzja Zamawiającego 

3 

Poszerzenie wjazdu na stację paliw Lotos tak żeby 

był to wspólny zjazd z działką 417/2, tak żeby przez 

zjazd można było przejechać drogą gminną do 

miejscowości Pakosławice (możliwość 

bezpośredniego powrotu ze stacji LOTOS do 

miejscowości) 

GDDKiA nie dopuszcza włączenia istniejącej drogi 

gminnej do drogi krajowej.  Droga gminna ma 

połączenie z drogą krajową poprzez istniejące 

skrzyżowanie drogi krajowej z drogą powiatową 

DP1601.  

Wykonanie takiego zjazdu byłoby niezgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki 

Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie. Przepisy wymagają, aby 

droga klasy GP miała ograniczoną dostępność, a 

jedynymi punktami dostępu do takiej klasy drogi 

mogą być skrzyżowania. Zjazdy wykonywane są 

jedynie do takich obiektów, jak stacje paliw czy 

miejsca obsługi podróżnych. 

4 

Zaprojektować wszystkie drogi serwisowe o 

nawierzchni bitumicznej, w celu ułatwienia 

poruszania się pomiędzy miejscowościami dla 

pieszych i rowerzystów 

Wniosek zostanie przeanalizowany przez GDDKiA 

pod kątem możliwości finansowych Inwestora. 

GDDKiA podejmie decyzję co do nawierzchni dróg 

serwisowych po analizie ekonomicznej ostatecznie 

przyjętych rozwiązań przedsięwzięcia związanego z 

planowanym budżetem na rozbudowę drogi DK 46. 

5 

Wniosek o przejęcie w całości działki 42/1 ze 

względu to, że dojazd do posesji w stanie obecnym 

odbywa się przez działkę 42/9 - drogę gminną, na 

którą jest w stanie istniejącym zjazd. Na podstawie 

zaprezentowanej koncepcji na spotkaniu z 

mieszkańcami do działki 42/1 nie będzie dojazdu po 

wykonaniu inwestycji. Właściciele wnioskują 

również o przejęcie w całości działki 42/3, ze 

względu na jej dużą zajętość poprzez 

zaprojektowaną drogę serwisową, oraz ze względu 

na znajdujący się na działce garaż również 

obsługiwany z działki 42/9 - drogi gminnej. Wjazd 

do garażu jest od strony drogi gminnej, a działka 

jest na tyl wąska że nie ma możliwości objechania 

garażu z drugiej strony. 

Po dokładnej analizie wysokościowej niezbędna 

okazuje się rozbiórka budynku mieszkalnego 

zlokalizowanego na działce 42/1 oraz zajęcie 

wypisanych we wniosku nieruchomości pod 

projektowany pas drogowy drogi krajowej DK46. 

6 

Wniosek o wykupienie w całości działki nr 104 i 

108/2. Na działkach znajduje się budynek 

mieszkalny i budynki gospodarcze, na działce 104 

Właściciel prowadzi działalność rolniczą, która jest 

jego głównym źródłem dochodu. Budynek 

mieszkalny w stanie istniejącym wchodzi w pas 

drogowy, odległość budynku mieszkalnego od 

krawędzi jezdni wynosi ok. 2 m. Działka nr zostanie 

nieregularnie podzielona pod budowę drogi 

technicznej, co uniemożliwi jej eksploatowanie pod 

działalność rolniczą a zatem pozbawi Właściciela 

środków do życia. 

Po dokładnej analizie rozwiązań projektowych 

dokonano korekty przyjętych rozwiązań w obrębie 

istniejącego budynku mieszkalnego zlokalizowanego 

na działce nr 104 w Strobicach. Zgodnie z przyjętymi 

rozwiązaniami do dalszych prac projektowych 

budynek jest przeznaczony do rozbiórki – kolizja z 

projektowaną dodatkową jezdnią oraz brak 

możliwości zabezpieczenia nieruchomości przed 

hałasem z uwagi na bliską odległość od krawędzi 

nawierzchni jezdni drogi krajowej. 
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lp. Zgłoszony wniosek/uwaga Zainteresowanego Sposób rozpatrzenia / Decyzja Zamawiającego 

7 

Wniosek Właściciela o: 

1. Działka składa się z budynku mieszkalnego oraz z 

gruntu użytkowanego rolniczo. Z uwagi na zbliżenie 

projektowanego chodnika do budynku 

mieszkalnego, pomiędzy chodnikiem a budynkiem 

mieszkalnym pozostanie wąski pas terenu 

uniemożliwiający przejazd na dalszą część działki 

pojazdem rolniczym, co jest niezbędne do 

oporządzenia działki. Należy zachować taką 

odległość, aby dojazd był możliwy. 

2. Poszerzenie drogi w kierunku budynku 

mieszkalnego będzie miało wpływ na zwiększenie 

hałasu, który w tej chwili już jest bardzo uciążliwy i 

przekracza normy. Właściciel wnioskuje o budowę 

ekranów akustycznych. 

3. Na terenie działki właściciela, który ma być zajęty 

pod pas drogowy, znajduje się szambo oraz rury i 

studzienki kanalizacyjne. Projekt powinien 

przewidzieć lokalizację szamba w nowym miejscu 

oraz przeniesienie rur i studzienek.4. Właściciel 

wnioskuje o jak najdalsze odsunięcie 

projektowanego chodnika od budynku 

mieszkalnego, ze względu na zbliżenie budynku 

Właściciel obawia się ograniczenia swobody życia 

na własnej działce. 

1. Projektowany chodnik wzdłuż DK 46 zostanie 

przesunięty w stronę drogi o około 3 m co umożliwi 

komunikację z pozostałą częścią działki użytkowanej 

rolniczo.  

2. W ramach przygotowania materiałów 

stanowiących załącznik do wydania decyzji 

środowiskowej zostaną wykonane analizy hałasu na 

terenach sąsiadujących z drogą krajową. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń w 

dopuszczalnych normach hałasu, co jest wielce 

prawdopodobne, zostaną zaprojektowane 

urządzenia w celu zapewnienia wymaganych 

przepisami poziomów hałasu (ekrany akustyczne). 

3. Kolidująca infrastruktura podziemna zostanie 

przebudowana w niezbędnym do tego zakresie. 

8 

Mieszkańcy miejscowości Hanuszów-Górka 

wnioskują o: 

1. Pozostawienie wjazdu do miejscowości z drogi 

krajowej oraz utworzenie prawoskręty w celu 

bezpiecznego wjazdu. Przez wjazd wjeżdża w stanie 

istniejącym wjeżdża autobus szkolny oraz wszystkie 

służby komunalne, a w projekcie tego wjazdu nie 

będzie a pojazdy nie będą miały jak zawrócić. 

2. Mieszkańcy wnioskują o budowę ekranów 

dźwiękochłonnych wzdłuż miejscowości z uwagi na 

uciążliwy hałas. 

3.Mieszkańcy miejscowości posiadają po drugiej 

stronie drogi krajowej pola, do których dojeżdżają 

poprzez znajdujący się w stanie istniejącym zjazd z 

drogi krajowej. Według projektu nie będzie 

możliwości zjeżdżania przez ten zjazd na pola, 

mieszkańcy wnioskują o zapewnienie dojazdu do 

tych pól. 

4. Mieszkańcy wnioskują o remont drogi 

umożliwiającej dojazd do miejscowości przez 

Hanuszów z uwagi na jej fatalny stan, który wynika 

ze zniszczeń powstałych podczas ostatniej 

przebudowy drogi krajowej. 

5. Mieszkańcy wnioskują o utworzenie na drodze 

krajowej przystanku z zatokami autobusowymi przy 

miejscowości, gdyż było to obiecywane od wielu lat. 

1. Wykonanie zjazdu opisanego we wniosku byłoby 

niezgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Przepisy wymagają, aby droga klasy GP miała 

ograniczoną dostępność, a jedynymi punktami 

dostępu do takiej klasy drogi mogą być 

skrzyżowania. Zjazdy wykonywane są jedynie do 

takich obiektów, jak stacje paliw czy miejsca obsługi 

podróżnych. Wykonanie skrzyżowania na istniejącym 

zjeździe do miejscowości również nie jest możliwe ze 

względu na nienormatywną bliskość innych 

skrzyżowań w ciągu drogi krajowej. Dojazd do 

miejscowości będzie zapewniony poprzez 

skrzyżowanie skanalizowane w miejscowości 

Hanuszów. Na końcu drogi dojazdowej do 

tamtejszych zabudowań zapewniona będzie 

możliwość zawracania poprzez projektowany plac do 

zawracania. 

2. W ramach przygotowania materiałów 

stanowiących załącznik do wydania decyzji 

środowiskowej zostaną wykonane analizy hałasu na 

terenach sąsiadujących z drogą krajową. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń w 

dopuszczalnych normach hałasu, co jest wielce 

prawdopodobne, zostaną zaprojektowane 

urządzenia w celu zapewnienia wymaganych 

przepisami poziomów hałasu (ekrany akustyczne). 

3. Dojazd do pól po przeciwnej stronie drogi krajowej 

będzie zapewniony, natomiast z uwagi na 

bezpieczeństwo i ograniczenie dostępności nie 

będzie możliwości bezpośredniego przejechania 
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lp. Zgłoszony wniosek/uwaga Zainteresowanego Sposób rozpatrzenia / Decyzja Zamawiającego 

przez drogę krajową na pola, dojazd do pół odbywać 

się będzie nowoprojektowaną drogą obsługującą. 

4. Droga dojazdowa do zabudowań Hanuszów-Górka 

zostanie zaprojektowana jako bitumiczna. 

5. Przystanki autobusowe zlokalizowane zostały przy 

skrzyżowaniu w miejscowości Hanuszów. Tworzenie 

dodatkowych zatok autobusowych wiązałoby się z 

dodatkową zajętością działek, wykonaniem 

chodników, oraz przejścia dla pieszych przez DK 46. 

Dużym utrudnieniem do wykonania takiego 

rozwiązania jest zróżnicowana wysokość terenu 

przyległego do DK 46 (wysokie nasypy i mury 

oporowe). Dodatkowe przejście dla pieszych w 

miejscu poza skrzyżowaniami byłoby również bardzo 

niebezpieczne. Mieszkańcy zabudowań Hanuszów-

Górka będą mogli korzystać z zatok autobusowych 

zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania w 

Hanuszowie. 

9 

Mieszkańcy wnioskują o przebudową drogi o 

węższym przekroju, gdyż przebudowa drogi do 

dwóch jezdni bardzo zbliży drogę do ich zabudowań 

i mieszkańcy nie kryją obawy, czy w takim domu 

zlokalizowanym w tak bliskiej odległości od drogi 

krajowej będzie dało się mieszkać. 

Celem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej do 

dwóch jezdni po dwa pasy ruchu ze względu na 

bardzo duże natężenie ruchu na drodze. Z uwagi na 

niezbędne parametry drogi nie ma możliwości 

uwzględnienia wniosku o przebudowę drogi o 

węższym przekroju. Dla całej inwestycji zostanie 

wykonana analiza akustyczna, na podstawie której 

lokalizowane będą wzdłuż zabudowań ekrany 

dźwiękochłonne, jeśli normy hałasu będą 

przekroczone. 

10 

Na działce Hanuszów 25 funkcjonuje zakład 

produkcyjny produkujący przyczepy specjalistyczne 

oraz nadwozia do pojazdów. Do zakładu dojeżdżają 

pojazdy ciężarowe typu TIR o długości 18m oraz 

pojazdy z naczepami typu LOHR. Z tego powodu 

Właściciel wnioskuje o wykonanie szerokiego zjazdu 

umożliwiającego dojazd do działki oraz o 

zapewnienie przejezdności dla pojazdów typu TIR 

na drodze obsługującej prowadzącej do jego działki. 

gdyż bez możliwości dojazdu samochodów typu TIR 

zakład nie będzie mógł funkcjonować. 

Dodatkowa jezdnia zapewniająca dostęp do Państwa 

nieruchomości zostanie zaprojektowana o 

parametrach pozwalających na poruszanie się po niej 

opisanych przez Państwa pojazdów. 
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W związku z powyżej opisanym wnioskiem 

Właściciel zakładu wymienił następujące uwagi do 

dokumentacji: 

1. Zjazd z drogi krajowej na drogę do Regulic nie 

uwzględnia przejezdności dla pojazdów typu TIR 

2. Odcinek drogi dojazdowej o szerokości 3,5 m 

uniemożliwi wymijanie się pojazdów 

3. Niemożliwy będzie skręt TIR-a na łukach przy tej 

szerokości drogi 

4. Wjazd i wyjazd z bramy wjazdowej firmy przy tej 

szerokości drogi jest niemożliwy 

5. Zajęcie terenu pod halą produkcyjną na działce 

236 uniemożliwi wjazd i wyjazd samochodów typu 

TIR i zestawów o długości 18 m. 

Wszystkie wyżej wymienione punkty zostały 

zaznaczone na załączonej mapce.  

Nieuwzględnienie potrzeb dojazdu dla długich 

samochodów ciężarowych do firmy uniemożliwi 

zapewnienie dostaw oraz wywóz gotowych 

produktów, co skutkować będzie koniecznością 

likwidacji firmy i zwolnienia pracowników z powodu 

niedostosowania dojazdu do nieruchomości przez 

przebudowę drogi krajowej do potrzeb. 

Dodatkowa jezdnia zapewniająca dostęp do Państwa 

nieruchomości zostanie zaprojektowana o 

parametrach pozwalających na poruszanie się po niej 

opisanych przez Państwa pojazdów. 

12 

Mieszkańcy wsi Strobice wnioskują o: 

1. Odsunięcie drogi krajowej od wsi w kierunku 

zachodnim a nie tak jak jest planowane w kierunku 

wschodnim. Przybliżenie drogi do wsi obniży 

komfort życia oraz zwiększy uciążliwość hałasu i 

zanieczyszczeń spalinami. Przybliżenie drogi do wsi 

zajmie część działki 148/2 na której znajduje się 

świetlica wiejska, boisko oraz plac zabaw. 

Odsunięciem w kierunku zachodnim umożliwi nie 

zajmowanie działki 148/2 i umożliwi przebudowę 

skrzyżowania - wjazdu do wsi. Przybliżenie drogi do 

wsi znacznie pogorszy stan techniczny budynków 

znajdujących się bezpośrednio przy drodze a 

budowa zabezpieczeń tych domostw może okazać 

się niewspółmierna finansowo niż wykup tych 

budynków. 

2. Mieszkańcy wnioskują, aby na długości wsi 

wybudowano ekrany dźwiękochłonne 

3. Mieszkańcy wnioskują, aby na długości wsi 

nawierzchnia drogi krajowej była wykonana w 

technologii "cichej nawierzchni" 

4. Mieszkańcy wnioskują aby budowane w ramach 

inwestycji drogi serwisowe wykonane były w 

nawierzchni bitumicznej w celu ułatwienia 

poruszania się pieszych i rowerzystów 

5. Mieszkańcy nie wyrażają na zajęcie działki nr 

148/2 gdyż jest to jedyne miejsce rekreacyjne z 

boiskiem, placem zabaw i świetlicą wiejską. Na 

działce dodatkowo rosną ponad 200 letnie 

dęby.Wniosek podpisany został przez 64 osoby - 

mieszkańców wsi. 

1. W dokumentacji projektowej zostaną 

wprowadzone zmiany, w celu ominięcia zajętości 

działki nr 148/2, na której zlokalizowany jest teren 

rekreacyjny. Postulat odnośnie odsunięcia drogi 

krajowej od zabudowy nie jest możliwy do spełnienia 

z uwagi na występującą zabudowę miejscowości 

Strobice po zachodniej stronie drogi. 

2. W ramach przygotowania materiałów 

stanowiących załącznik do wydania decyzji 

środowiskowej zostaną wykonane analizy hałasu na 

terenach sąsiadujących z drogą krajową. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń w 

dopuszczalnych normach hałasu, co jest wielce 

prawdopodobne, zostaną zaprojektowane 

urządzenia w celu zapewnienia wymaganych 

przepisami poziomów hałasu (ekrany akustyczne). 

3. W ramach przygotowania materiałów 

stanowiących załącznik do wydania decyzji 

środowiskowej zostaną wykonane analizy hałasu na 

terenach sąsiadujących z drogą krajową. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń w 

dopuszczalnych normach hałasu, co jest wielce 

prawdopodobne, zostaną zaprojektowane 

urządzenia w celu zapewnienia wymaganych 

przepisami poziomów hałasu (ekrany akustyczne). 

Jeżeli z obliczeń poziomu hałasu wyjdzie konieczność 

budowy ekranów akustycznych będą one 

zaprojektowane. 

4. Rodzaj nawierzchni dróg serwisowych określi 

Zamawiający po analizie ekonomicznej 

przedsięwzięcia. 

5. W dokumentacji projektowej zostaną 

wprowadzone zmiany, w celu ominięcia zajętości 

działki nr 148/2, na której zlokalizowany jest teren 

rekreacyjny. Postulat odnośnie odsunięcia drogi 
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krajowej od zabudowy nie jest możliwy do spełnienia 

z uwagi na występującą zabudowę miejscowości 

Strobice po zachodniej stronie drogi. 

 

13 

Wniosek o zmiany w projekcie z uwagi na dużą 

bliskość budynku mieszkalnego od pasa drogowego 

(ok. 2 m), hałas przekraczający dopuszczalne normy 

w stanie istniejącym, a co dopiero po wykonaniu 

inwestycji, brak dojazdu do posesji po przebudowie 

drogi (jedyny dojazd do posesji jest obecnie od 

strony drogi krajowej) oraz brak możliwości 

wykorzystania działki w celu upraw i sadownictwa 

ze względu na brak możliwości wjazdu sprzętu 

rolniczego 

1. Projektowany chodnik wzdłuż DK 46 zostanie 

przesunięty w stronę drogi o około 3 m co umożliwi 

komunikację z pozostałą częścią działki użytkowanej 

rolniczo.  

2. W ramach przygotowania materiałów 

stanowiących załącznik do wydania decyzji 

środowiskowej zostaną wykonane analizy hałasu na 

terenach sąsiadujących z drogą krajową. W 

przypadku stwierdzenia przekroczeń w 

dopuszczalnych normach hałasu, co jest wielce 

prawdopodobne, zostaną zaprojektowane 

urządzenia w celu zapewnienia wymaganych 

przepisami poziomów hałasu (ekrany akustyczne). 

 

14 

Protest przeciwko następującym rozwiązaniom 

projektowym: 

- likwidacji zjazdu na Strobice, posesja Właścicielki 

znajduje się ok. 20 m od zjazdu. Właścicielka 

motywuje wniosek o dużo dłuższą drogę dojazdową 

do posesji od drugiej strony oraz związane z tym 

dodatkowe nadrabianie kilometrów oraz porusza 

wątpliwość w sprawie należytego zimowego 

utrzymania drogi dojazdowej do posesji po 

wykonaniu inwestycji 

- przybliżeniu drogi do posesji Właścicielki, ze 

względu na obawy o nadmierny hałas, szkodliwość 

dla życia dla rodziny i niepełnosprawnego męża 

Dojazd do posesji zostanie zapewniony z 

projektowanej drogi obsługującej poprzez działkę 

42/9 tak jak w istniejącym stanie. W ramach 

przygotowania materiałów stanowiących załącznik 

do wydania decyzji środowiskowej zostaną 

wykonane analizy hałasu na terenach sąsiadujących z 

drogą krajową. W przypadku stwierdzenia 

przekroczeń w dopuszczalnych normach hałasu, co 

jest wielce prawdopodobne, zostaną 

zaprojektowane urządzenia w celu zapewnienia 

wymaganych przepisami poziomów hałasu (ekrany 

akustyczne). 
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Na działce znajduje się przedsiębiorstwo Euro-

Granit Adamus, do którego dojeżdżają pojazdy 

ciężarowe o DMC 40t. Ze względu na niekorzystny 

wpływ dojazdu do nieruchomości przez pojazdy 

ciężarowe przez drogę gminną przebiegającą przez 

osiedle budynków mieszkalnych miejscowości 

Strobice właściciel terenu wybudował drogę 

wewnętrzną na własnej działce nr 231/1. Wjazd na 

drogę wewnętrzną zlokalizowany jest z drogi 

gminnej w odległości ok. 30 m od istniejącego 

skrzyżowania drogi gminnej z drogą krajową. Z 

przedstawionej koncepcji na konsultacjach 

społecznych wynika, że wjazd na drogę wewnętrzną 

nie będzie możliwy. Właściciel posesji prosi i 

wskazanie rozwiązania projektowego dojazdu do 

jego posesji z uwzględnieniem używania do tego 

celu dostosowanej do ruchu pojazdów ciężarowych 

wybudowanej przez Właściciela drogi wewnętrznej. 

Dojazd do nieruchomości jest zapewniony przez 

istniejącą drogę gminną. Dojazd poprzez drogę 

wewnętrzną nie jest możliwy z uwagi na lokalizację 

zjazdu w obrębie skrzyżowania. Przepisy technicznie 

nie pozwalają na taka lokalizację zjazdu. 
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Właściciel wnioskuje o przesunięcie 

projektowanego skrzyżowania w miejscowości 

Strobice w miejsce zbliżone do istniejącego 

skrzyżowania w celu ograniczenia zajętości działek 

nr 148/4 i 148/3 należących do Właściciela. Na 

działkach Właściciel planował założenie działalności 

gospodarczej w postaci Auto-Komisu, warsztatu 

samochodowego i myjni. Właściciel po zapoznaniu 

się z projektem zmuszony jest do wstrzymania się z 

realizacją swoich planów, co wiąże się dla 

Właściciela z licznymi stratami finansowymi. 

Zostaną dokonane korekty włączenia drogi gminnej 

do drogi krajowej. Zajętość działki nr 148/3 zostanie 

ograniczona do niezbędnego minimum.  
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Drugi wniosek Gminy Pakosławice o: 

1. Zmianę rozwiązania projektowego przy 

projektowanym skrzyżowaniu w Strobicach, ze 

względu na wchodzenie zakresem projektu na 

działkę nr 148/2, na której w stanie istniejącym 

znajduje się plan zabaw wraz z świetlicą wiejską. W 

przypadku braku możliwości zejścia z działki 148/2 

Gmina proponuje, aby skrzyżowanie zostało 

zlokalizowane w innym miejscu - w rejonie działki 

nr, 144/1 której właścicielem jest Gmina, zgodnie z 

załącznikiem mapowym. 

2. Gmina zwraca uwagę, że wloty istniejącego 

skrzyżowania w miejscowości Pakosławice-

Prusinowice z drogą nr 1601O są za wąskie dla 

pojazdów ciężarowych, co w stanie istniejącym 

powoduje najeżdżanie pojazdów ciężarowych na 

wysepki. Gmina prosi o zmianę geometrii wlotów w 

celu dostosowania do przejezdności dla pojazdów 

ciężarowych i odsunięcie wysepek. 

1. Zostaną dokonane korekty włączenia drogi 

gminnej do drogi krajowej. Zajętość działki nr 148/3 

zostanie ograniczona do niezbędnego minimum. 

2. Dla rozwiązań przedstawionych na konsultacjach 

społecznych została sprawdzona przejezdność 

pojazdów typu TIR i jest ona zapewniona. 
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Wniosek o wskazanie dojazdu do działki nr 146/1, 

gdyż na podstawie nowych planów dotychczasowa 

droga została zlikwidowana. Właściciel na działce 

planuje budowę domu jednorodzinnego, i zmuszony 

jest wstrzymać się z planami ze względu na zmianę 

sposobu dojazdu do działki 

Dojazd do działki 146/1 będzie zapewniony poprzez 

dodatkową jezdnię (drogę obsługującą) włączoną do 

istniejącej drogi gminnej w Strobicach. 

 


