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1. PRZEDMIOT PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
W ramach opracowywania przez Pracownię Projektową KOMI Sp. z o.o. dokumentacji projektowej na zadanie pn.:
Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej nr 678 przeprowadzono konsultacje społeczne z
zainteresowanymi mieszkańcami i właścicielami nieruchomości leżących w zakresie inwestycji.
Konsultacje społeczne miały na celu:
- przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych zainteresowanych stron o planowanym
przedsięwzięciu i zaakceptowanym przez Inwestora wariancie koncepcji rozwiązań drogowych,
- stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości zgłoszenia ewentualnych wniosków,
uwag i zastrzeżeń lub wskazania rozwiązań preferowanych,
- sporządzenie Raportu z konsultacji społecznej zawierającego między innymi sposób uwzględnienia zgłoszonych
wniosków i uwag.

2. PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI
Przygotowanie konsultacji
Ze względu na epidemię COVID-19 i związany z nią zakaz zgromadzeń niemożliwe było przeprowadzenie konsultacji
w formie tradycyjnego spotkania zainteresowanych podmiotów. W porozumieniu z Inwestorem zadecydowano o
przeprowadzeniu konsultacji w formie elektronicznej.
Przygotowanie do konsultacji społecznej składało się z następujących etapów:
- przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci: karty informacyjnej przedsięwzięcia, planu orientacyjnego w
skali 1:10 000, projektu zagospodarowania terenu w skali 1:500, przekroi normalnych, wzoru wniosku do zgłaszania uwag.
-

przygotowanie ogłoszenia o planowanym spotkaniu informacyjnym z podaniem sposobu zapoznania się

z

materiałami informacyjnymi dotyczącymi proponowanych rozwiązań projektowych,
- zawiadomienie społeczeństwa o spotkaniu informacyjnym oraz możliwości zapoznania się z materiałami
informacyjnymi poprzez zamieszczenie ogłoszeń w prasie lokalnej, na tablicach ogłoszeń oraz stronach internetowych
Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Gminy Sokoły,
- umieszczenie materiałów informacyjnych w formie elektronicznej na stronach internetowych Pracowni
Projektowej KOMI Sp. z o.o., Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich oraz Urzędu Gminy Sokoły,
- zebranie drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej wniosków, uwag i zastrzeżeń.
Materiały informacyjne zostały zamieszczone na stronach internetowych Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o.(od
dnia 20.05.2020 r.) , Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (od dnia 20.05.2020 r.) oraz Urzędu Gminy Sokoły (od
dnia 21.05.2020 r.).
Ogłoszenie o sposobie i możliwości zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjnymi ukazało się
na łamach „Gazety Współczesnej” i „Kuriera Porannego” w dniach 22-24.05.2020 r. (wydania weekendowe).
Ogłoszenia na tablicach informacyjnych w miejscowości Sokoły i okolicznych wsi zostały rozwieszone w dniu
22.05.2020 r. Ogłoszenia nie umieszczono na tablicy informacyjnej wewnątrz budynku Urzędu Gminy Sokoły – w terminie
przeprowadzania konsultacji urząd był zamknięty dla interesantów z powodu epidemii COVID-19.
Przebieg konsultacji
W porozumieniu z Inwestorem ustalono dzień 3.06.2020 r. jako ostateczny termin zgłaszania uwag przez
mieszkańców. W trakcie konsultacji otrzymano drogą poczty tradycyjnej lub elektronicznej 15 wypełnionych i
podpisanych wniosków.
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3. FOTOGRAFIE OGŁOSZEŃ ZAMIESZCZONYCH NA TABLICACH OGŁOSZEŃ
Fot. 1 ÷ Fot. 4: tablica ogłoszeń dwustronna przy Urzędzie Gminy Sokoły, ul. Rynek Kościuszki w Sokołach
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6

Fot. 5 ÷ Fot. 6: tablica ogłoszeń naprzeciw Urzędu Gminy Sokoły, ul. Rynek Kościuszki w Sokołach

7

Fot. 7 ÷ Fot. 8: tablica ogłoszeń, ul. Mazowiecka w Sokołach

8

Fot. 9 ÷ Fot. 12: tablica ogłoszeń dwustronna przy Centrum Kulturalno – Bibliotecznym, ul. Kolejowa w Sokołach

9

10

Fot. 13 ÷ Fot. 14: ul. Kościelna w Sokołach

11

Fot. 15 ÷ Fot. 16: tablica ogłoszeń na targowicy, ul. Szkolna w Sokołach

12

Fot. 17 ÷ Fot. 18: tablica ogłoszeń, Bruszewo

13

Fot. 19 ÷ Fot. 20: tablica ogłoszeń, Idźki-Wykno

14

Fot. 21 ÷ Fot. 22: tablica ogłoszeń, Idźki Średnie

15

Fot. 23. ÷ Fot. 24: tablica ogłoszeń, Kruszewo-Brodowo
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4. KOPIE OGŁOSZEŃ INTERNETOWYCH

Rys. 1. Ogłoszenie na stronie Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o. – www.komi.net.pl
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Rys. 2 ÷ Rys. 3 Ogłoszenie na stronie Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich – www.pzdw.bialystok.pl

18

Rys. 4 ÷ Rys. 5 Ogłoszenie na stronie Urzędu Gminy Sokoły – www.sokoly.pl
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5. KOPIE OGŁOSZEŃ W PRASIE
Rys. 6. Ogłoszenie w Kurierze Porannym (22-24.05.2020)
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Rys. 7. Ogłoszenie w Gazecie Współczesnej (22-24.05.2020)
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6. WZÓR WNIOSKU DO OPINIOWANIA I ZGŁASZANIA UWAG
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7. ZESTAWIENIE ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
W tabeli nr 1 zestawiono otrzymane wnioski wraz ze streszczeniem ich treści i sposobem uwzględnienia.
Tabela 1. Zestawienie wniosków otrzymanych w trakcie konsultacji społecznych.
Lp Nr działki,
obręb
1.

2.

13/1
Sokoły S

Autor
wniosku
osoba
prywatna,
zam. Sokoły

osoba
prywatna,
zam. Sokoły

osoba
3. 160, 162, 163
Idźki-Wykno prywatna,
4/4, 5
zam. IdźkiSokoły S
Wykno

Streszczenie wniosku
Budowa obwodnicy Sokół w nowym
przebiegu jest niepotrzebna, niekorzystna
dla
firm
zlokalizowanych
przy
istniejącym odcinku DW 678 (ulice Szosa
Białostocka i Szosa Mazowiecka).
Wniosek o zaprojektowanie zjazdu na
drogę gminną wewnętrzną położoną na
działce nr 238 str. lewa w celu ułatwienia
dostępu do działki rolnej o nr 13/1 po
drugiej stronie obwodnicy.
Wniosek o realizację budowy DW nr 678
w
wariancie
projektu
autorstwa
Drogowskaz Sp. z o.o., lub zmianę
przebiegu
obwodnicy
poprzez
przesunięcie jej trasy bliżej granicy
wskazanych we wniosku działek.

4.

141
Idźki-Wykno

osoba
prywatna,
zam. IdźkiWykno

Wniosek o wykonanie skrzyżowania z
drogą gminną nr 6389B (km 1+710)
zamiast jej zamknięcia z placami do
zawracania.

5.

46/2
Sokoły S

osoba
prywatna,
zam. Sokoły

Wniosek o przesunięcie trasy obwodnicy
w rejonie działki 46/2 w kierunku
zachodnim, bliżej granicy działek i
istniejącego rowu melioracyjnego.

6.

-

osoba
prywatna,
zam. Sokoły

Pytanie o:
- zakres budowy oświetlenia ulicznego,
- zjazd w km 2+736 na drogę gminną
wewnętrzną (w projekcie założono 1
zjazd na tą drogę po stronie prawej).

osoby
prywatne,
zam.
Białystok

Wniosek o przesunięcie trasy obwodnicy
z działek będących przedmiotem wniosku
lub maksymalnie do ich granic.

osoba
prywatna,
zam.
KruszewoGłąby

Wniosek o przesunięcie trasy obwodnicy
z działki nr 1/3, aby nie pozostawiać jej
trójkątnego fragmentu po podziale.

7. 164/4, 165/4,
279/1, 279/4
KruszewoBrodowo

8.

1/3
KruszewoGłąby

Sposób uwzględnienia
Realizacja niemożliwa
– jest równoznaczna z rezygnacją
wykonywanego opracowania.

z

całego

Zrealizowano
- zaprojektowano zjazd na drogę gminną położoną na
działce nr 238 w km 2+730,00 str. lewa, ułatwiający
przejazd i dostęp do działek położonych po drugiej
stronie obwodnicy (w tym do działki 13/1).
Częściowo zrealizowano
– obwodnica już w chwili obecnej biegnie przy
granicy pomiędzy działkami nr 4/4 i 5. Ze względu na
kształt i usytuowanie działek 160, 162, 163 (długie,
położone od torów kolejowych do zabudowań i
krzyżujące się z drogą ukośnie) nie jest możliwe
przesunięcie trasy proj. drogi do granic działek. Aby
ułatwić
dostęp
do
w/w
pól
uprawnych,
zaproponowano zjazdy indywidualne po stronie
północnej proj. drogi.
Realizacja niemożliwa
– wykonanie wiązałoby się z koniecznością uzyskania
od Ministra Infrastruktury odstępstwa od Warunków
Technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich
usytuowanie, (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 124, § 6 ust.
1. pkt 4) ze względu na odległość między
skrzyżowaniami. W/w punkt mówi o odległości min.
800 m, wyjątkowo 600 m między skrzyżowaniami na
drodze klasy G. W razie wykonania skrzyżowania
odległość od niego do proj. ronda wynosiłaby ok. 200
m. Przejazd z miejscowości Idźki-Wykno do Sokół jest
zapewniony przez drogę wojewódzką nr 671.
Realizacja niemożliwa
– proponowany we wniosku przebieg nie pozwoli
zachować założonych parametrów dla drogi klasy G.
Przebieg ten wymagałby albo przesunięcia osi o ponad
100 m w kierunku północnym na odcinku od km
2+200 do 2+500, albo wykonania dwóch łuków trasy o
niewielkich promieniach (R<600 m) i wynikających z
tego dużych pochyleniach poprzecznych jezdni.
Odpowiedzi na zadane pytania:
– Oświetlenie zostanie zaprojektowane na odcinku od
początku opracowania do km 0+400 oraz w rejonie
dwóch projektowanych rond.
- Zgodnie z wnioskiem nr 2 dodano zjazd na drogę
gminną wewnętrzną (działka nr 238) w km 2+736 str.
lewa.
Realizacja niemożliwa
– w rejonie działek 279/1 i 279/4 nie istnieje możliwość
zmiany trasy bez wyburzeń istniejących budynków. W
rejonie działek 164/4 i 164/5 przesunięcie trasy w
proponowanym kształcie powoduje zbliżenie do
posesji Kruszewo-Brodowo 65.
Realizacja niemożliwa
– autor wniosku proponuje zastosowanie mniejszego
promienia łuku trasy, natomiast zastosowany R=750
m jest najmniejszym możliwym z punktu widzenia
komfortu jazdy. Pochylenie poprzeczne jezdni
jednostronne wynosi 4% i rosłoby wraz ze
zmniejszaniem promienia łuku.
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Lp Nr działki,
obręb
182/2
9.
Idźki-Wykno

Autor
wniosku
osoba
prywatna,
zam. IdźkiWykno
138
osoba
10.
Idźki-Wykno prywatna,
zam. IdźkiWykno

osoba
prywatna,
zam. IdźkiWykno
133
osoba
12.
Idźki-Wykno prywatna,
zam. Sokoły
11.

145, 141
Idźki-Wykno

13.

-

14.

279/2
KruszewoBrodowo

15. 164/4, 165/4,
279/1, 279/4
KruszewoBrodowo

Streszczenie wniosku

Sposób uwzględnienia

Wniosek o wykonanie skrzyżowania z
drogą gminną nr 6389B (km 1+710).
(tożsamy z wnioskiem nr 4)

Realizacja niemożliwa
- analogicznie jak dla wniosku nr 4

Wniosek o zmianę trasy obwodnicy w
taki sposób, aby nie dzieliła działki rolnej
nr 138.

Częściowo zrealizowano
– działka nr 138 jest położona na dużym obszarze od
torów kolejowych do zabudowań msc. Sokoły, w
związku z tym niemożliwe jest poprowadzenie trasy
blisko jej granicy. Aby ułatwić dojazd do działki,
zaproponowano zjazd z obwodnicy (km 1+815,90 str.
prawa).
Realizacja niemożliwa
- analogicznie jak dla wniosku nr 4

Wniosek o wykonanie skrzyżowania z
drogą gminną nr 6389B (km 1+710).
(tożsamy z wnioskiem nr 4)
Wniosek o zmianę trasy obwodnicy w
taki sposób, aby nie dzieliła działki rolnej
nr 133/1 oraz o realizację budowy DW nr
678 w wariancie projektu autorstwa
Drogowskaz Sp. z o.o.

osoba
prywatna,
zam. IdźkiWykno
osoba
prywatna,
zam.
KruszewoBrodowo

Wniosek o wykonanie skrzyżowania z
drogą gminną nr 6389B (km 1+710).
(tożsamy z wnioskiem nr 4)

osoba
prywatna,
zam.
Białystok

Wniosek o przesunięcie trasy obwodnicy
z działek będących przedmiotem wniosku
lub maksymalnie do ich granic.
(tożsamy z wnioskiem nr 7)

Pytanie o:
- powierzchnię działki do wywłaszczenia,
- datę rozpoczęcia inwestycji,
- badania gruntu na działce będącej
własnością wnioskodawcy,
- wyznaczenie nowych granic działki.

Częściowo zrealizowano
– działka nr 133/1 jest położona na dużym obszarze
od torów kolejowych do zabudowań msc. Sokoły, w
związku z tym niemożliwe jest poprowadzenie trasy
blisko jej granicy. Aby ułatwić dojazd do działki,
zaproponowano zjazd z obwodnicy (km 1+815,90 str.
prawa)
Realizacja niemożliwa
- analogicznie jak dla wniosku nr 4

Odpowiedzi na zadane pytania:
– Powierzchnia działki nr 279/2 do wywłaszczenia
wynosi ok. 750 m2.
- Data rozpoczęcia inwestycji – niemożliwa do
określenia na tym etapie, nie wcześniej niż w drugiej
połowie 2021 r.
- Według planu wierceń na działce nr 279/2 nie
wykonywano otworów badawczych.
- Geodeta wyznaczy nowe granice działki w ramach
procedury jej podziału.
Realizacja niemożliwa
- analogicznie jak dla wniosku nr 7

8. ANALIZA I SPOSÓB UWZGLĘDNIENIA ZGŁOSZONYCH WNIOSKÓW
Przesłane wnioski można podzielić na następujące grupy:
1.

Dotyczące przebiegu trasy, wnioskujące o jej zmianę na odcinkach znajdujących się na działkach danego
wnioskodawcy lub też o rezygnację z wykonywania opracowania na rzecz pozostawienia istniejącego
przebiegu drogi wojewódzkiej nr 678 (wnioski nr 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15).
Realizacja zawartych we wnioskach postulatów jest niemożliwa ze względu na:
- istniejące zagospodarowanie (km 0+000 ÷ km 1+000) – bliskość budynków w rejonie miejscowości KruszewoBrodowo,
- kształt i położenie działek wnioskodawców (km 1+000 ÷ km 2+500) – działki wnioskodawców rozciągają się od
torów kolejowych do zabudowań miejscowości Sokoły, zatem niemożliwa jest lokalizacja trasy blisko granic tych
działek, Aby ułatwić właścicielom dojazd do działek, zaproponowano zjazdy indywidualne po stronie północnej
proj. obwodnicy.
- parametry geometryczne dla drogi klasy G (km 2+500 ÷ km 3+500) – zaprojektowano w tym rejonie łuk
kołowy o R=750 m i pochyleniu poprzecznym jezdni jednostronnym o wartości 4%. Zbliżenie trasy do
istniejącego rowu melioracyjnego wymusiłoby dodatkowe jej wygięcie, zmniejszenie promieni łuków,
zwiększenie pochylenia poprzecznego i pogorszenie komfortu jazdy.
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2.

Dotyczące wykonania skrzyżowania z drogą gminną nr 6389B łączącą miejscowości Sokoły i Idźki-Wykno
(wnioski nr 4, 9, 10, 13)
Wykonanie przedmiotowego skrzyżowania wymagałoby uzyskania odstępstwa od Warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, ze względu na minimalną wymaganą odległość między
skrzyżowaniami. Połączenie komunikacyjne miejscowości Idźki-Wykno i Sokoły pomimo zamknięcia drogi
gminnej wraz z placami do zawracania będzie nadal zapewnione poprzez drogę wojewódzką nr 671.

3.

Zawierające pytania dotyczące inwestycji, nie zawierające konkretnej prośby (wnioski nr 6, 14)
W tabeli 1. udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

