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1. Przedmiot przeprowadzonej konsultacji społecznej  

Zadaniem Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o.  jest opracowanie dokumentacji 

projektowej dla potrzeb przedsięwzięcia jakim jest  

Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 na odcinku Jelonka Kleszczele 

wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej 

 

Konsultacje społeczne o planowanej  inwestycji dla drogi wojewódzkiej nr 685 miały na 

celu: 

 przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych 

zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu i proponowanych 

wariantowych przekroi normalnych korytarza drogi wojewódzkiej i ich powiązań 

z siecią dróg publicznych, 

 stworzenie mieszkańcom terenów sąsiadujących z inwestycją możliwości 

zgłoszenia ewentualnych wniosków, uwag i zastrzeżeń lub wskazania 

rozwiązań preferowanych, lokalizacji zjazdów, zatok autobusowych itp. 

 zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń dotyczących wariantów przekroi 

normalnych trasy na terenie miejscowości Kleszczele, 

 sporządzenie Raportu z konsultacji społecznej zawierającego między innymi 

sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków i uwag. 

Niniejszy Raport podsumowuje konsultacje społeczne, które odbyły sie w miejscowości 

Kleszczele, przez które tereny przebiega droga wojewódzka nr 685. 

 
2. Przygotowanie, data i miejsce, przebieg przeprowadzonych konsultacji 

2.1. Przygotowanie konsultacji społecznej 

Przygotowanie do konsultacji społecznej składało się z następujących etapów: 

 poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem władz lokalnych  

o konsultacjach i planowanym spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców gminy 

Kleszczele i Dubicze Cerkiewne, przez których poinformowano właścicieli 

nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej inwestycji drogowej, 

 zorganizowanie w porozumieniu z władzami lokalnymi spotkania 

informacyjnego, 

 przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci: 

 opisu inwestycji i proponowanych wariantów,  przebiegu drogi wojewódzkiej 

nr 685, 

 planu orientacyjnego na mapie topograficznej w skali 1:10 000, 

 charakterystyki wariantowych przekroi normalnych korytarza drogi 

wojewódzkiej nr 685 na terenie miejscowości Kleszczele i Dubicze 

Cerkiewne, 
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 planu sytuacyjnego wariantowych korytarzy drogi wojewódzkiej nr 685  

w miejscowości Kleszczele 

 wniosków do opiniowania, 

 przygotowanie ogłoszenia o planowanym spotkaniu informacyjnym z podaniem 

w nim treści terminu i miejsca spotkania oraz możliwości i sposobie zapoznania 

się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi proponowanych rozwiązań 

projektowych, 

 przekazanie dla Urzędu Gminy Kleszczele i Dubicze Cerkiewne materiałów 

informacyjnych w formie elektronicznej, 

 zapoznanie się społeczeństwa z udostępnionymi materiałami informacyjnymi 

dotyczącymi planowanej inwestycji, 

 bezpośrednie spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nad 

proponowanymi rozwiązaniami, 

 zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez społeczeństwo 

dotyczących proponowanych rozwiązań projektowych dla poszczególnych 

wariantów drogi wojewódzkiej nr 685. 

 

2.2. Data i miejsce konsultacji społecznej w miejscowości Kleszczele 

Konsultacje odbyły się na sali Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w 
Kleszczelach, 17-250 Kleszczele, ul. 1 Maja 19, w dniu 07.06.2022r. o godz.10. 

W konsultacji społecznej wzięli udział przedstawiciele: 

- firma Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. (wykonawca dokumentacji projektowej), 

- Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (inwestora przedsięwzięcia), 

- pracownicy Urzędu Kleszczele i Dubicze Cerkiewne, 

- mieszkańcy , oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących   z projektowaną 

inwestycją, 

W spotkaniu uczestniczyło około 15 osób.  

 

2.3. Przebieg konsultacji społecznej 

Przed rozpoczęciem spotkania firma Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. 

udostępniła do wglądu w miejscu zebrania w wersji papierowej plan sytuacyjny 

proponowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 685 w w skali 1:500. 

Spotkanie informacyjne rozpoczęło się od wystąpienia przedstawiciela 

Wykonawcy dokumentacji projektowej, firmy „ Pracownia Projektowa KOMI”,  który 

omówił cel i plan spotkania oraz przedstawił uczestniczące w spotkaniu osoby 

reprezentujące Inwestora i Wykonawcę dokumentacji projektowej. 

Na początku konsultacji przedstawiciel Wykonawcy przeprowadził prezentację 

projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 685 , w której:  
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 przedstawiono nazwę realizowanego projektu, Inwestora i Wykonawcę 

dokumentacji projektowej, 

 przedstawione zostały lokalizacja, zakres i cel inwestycji.  

 określono podstawowe cele i korzyści wynikające z planowanej do realizacji 

inwestycji, 

 przedstawiono i omówiono plan orientacyjny przebiegu drogi wojewódzkiej       

nr 685, 

 omówiono proponowane rozwiązania koncepcyjne i warianty wyszczególniono 

uwarunkowania, które uwzględniono przy określeniu wariantów przekroi trasy, 

 poinformowano zebranych o możliwości i zachęcono do bardziej 

szczegółowego zapoznania się z planami orientacyjnymi i sytuacyjnymi  

przebiegu drogi,  

 zachęcano, aby we wniosku mieszkańcy wypowiedzieli się na temat lokalizacji 

zjazdów na swoje posesje, oraz proponowanych lokalizacji przystanków 

autobusowych,  

 zaprezentowano i omówiono formularz wniosku do opiniowania i wyboru 

preferowanego wariantu przekroju drogi oraz przekazano informację o sposobie 

i terminie przesyłania wniosków, uwag i zastrzeżeń wraz z danymi adresowymi 

(adres, nr tel., nr faxu, e-mail), 

 poinformowano w jakich przypadkach uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną 

uwzględnione w opracowanej dokumentacji oraz o sporządzeniu i udostępnieniu 

do publicznej wiadomości  Raportu ze wstępnych konsultacji społecznych, który 

zawierał będzie między innymi informację o sposobie uwzględnienia wszystkich 

zgłoszonych wniosków, uwag i zastrzeżeń spełniających warunki formalne. 

Na koniec Projektant jeszcze raz zachęcił zebranych do zapoznania się  

z materiałami informacyjnymi dotyczącymi drogi wojewódzkiej nr 685 oraz do 

aktywnego udziału w prowadzonych konsultacjach poprzez przesyłanie wniosków i 

uwag na przygotowanym do tego celu formularzu (przesyłanie wniosków w terminie 

do dnia 28 czerwiec 2022r.), który można było pobrać bezpośrednio na miejscu po 

spotkaniu bądź później ze wskazanej strony internetowej.  

 

Po prezentacji odbyła się dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań 

projektowych, na początku której przedstawiciel PZDW zachęcił zebranych do 

zadawania pytań zarówno przedstawicielom Inwestora jak i Projektantom. 

 

Rozważane tematy:  

 parametry projektowanej drogi (promienie łuków, szerokość jezdni). 

 propozycja wariantowa przekrojów normalnych drogi. 
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 prośba o zapewnienie większych szerokości zjazdów do posesji z uwagi na 

używany przez mieszkańców sprzęt rolniczy. 

 rozmowa w sprawie sposobu podczyszczania wód opadowych. 

Po zakończeniu udzielania odpowiedzi na wszystkie pozostałe zadawane pytania, 

przedstawiciel Wykonawcy podziękował i zamknął spotkanie. 

 
3. Kopie ogłoszeń internetowych.  
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     Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kleszczelach: 
https://umkleszczele.wrotapodlasia.pl/pl/aktualnosci/zaproszenie-na-konsultacje-
spoleczne-zwiazane-z-projektowaniem-dw-685.html 

 
 

4. Wzór wniosku do opiniowania i wnoszenia uwag, lista obecności 
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5. Zestawienie zgłoszonych wniosków 

W ustalonym 18-dniowym terminie od dnia spotkania informacyjnego, jakie obyło się 

na terenie gminy KLESZCZELE w miejscowości Kleszczele w dniu 07.06.2022r., do 

biura Firmy Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o.o. oraz Zamawiającego wpłynęło 1 

wniosek drogą mailową z Urzędu Miejskiego w Kleszczelach: 

  

 

Wnioskowane zjazdy zostaną w miarę możliwości przewidziane do realizacji. 
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6. Podsumowanie 

Na podstawie przesłanych wniosków przez mieszkańców Gminy Kleszczele i 

Dubicze Cerkiewne należy stwierdzić, że prezentowane w ramach konsultacji 

społecznych proponowane warianty rozbudowy drogi nr 685 wzbudziły 

zainteresowanie oraz uzyskały wstępną akceptację.  

 


