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1. Przedmiot przeprowadzonej konsultacji społecznej  

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zapoznanie 

lokalnej społeczności z proponowanymi rozwiązaniami dla zadania „Budowa i 

rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 na odcinku przejście przez m. Płaska wraz z 

budową niezbędnej infrastruktury technicznej”. 

 

Konsultacje społeczne miały na celu: 

 przedstawienie oraz poinformowanie lokalnej społeczności i innych 

zainteresowanych stron o planowanym przedsięwzięciu i proponowanych 

rozwiązaniach drogi wojewódzkiej i jej 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 rozwiązań trasy na terenie 

miejscowości Płaska, 

 sporządzenie Raportu z konsultacji społecznej zawierającego między innymi 

sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków i uwag. 

 

Niniejszy Raport podsumowuje konsultacje społeczne, które odbyły sie w miejscowości 

Płaska dnia 20.10.2022r. 

 
2. Przygotowanie, data i miejsce, przebieg przeprowadzonych konsultacji 

2.1. Przygotowanie konsultacji społecznych 

Przygotowanie do konsultacji społecznych składało się z następujących etapów: 

 poinformowanie z odpowiednim wyprzedzeniem władz lokalnych  

o konsultacjach i planowanym spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców gminy 

Płaska oraz właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej 

inwestycji drogowej, 

 wysłanie listów z zaproszeniem na konsultacje do wszystkich właścicieli działek 

wchodzących w zakres planowanej inwestycji, 

 przygotowanie materiałów informacyjnych w postaci: 

 opisu inwestycji i proponowanych wariantów,  przebiegu drogi wojewódzkiej 

nr 672, 

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

 charakterystyki przekroi normalnych korytarza drogi wojewódzkiej nr 672 na 

terenie miejscowości Płaska, 

 planu sytuacyjnego drogi wojewódzkiej nr 672 

 formularza do składania wniosków, 
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 przygotowanie ogłoszenia o planowanym spotkaniu informacyjnym z podaniem 

w nim terminu i miejsca spotkania oraz możliwości i sposobie 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 Urzędu Gminy Płaska oraz stronach 

internetowych PZDW w Białymstoku, Urzędu Gminy Płaska i firmy „KOMI”, 

 przekazanie dla Urzędu Gminy Płaska materiałów informacyjnych w formie 

elektronicznej i papierowej, 

 umieszczenie materiałów informacyjnych w formie elektronicznej na stronie 

internetowej PZDW w Białymstoku, Urzędu Gminy Płaska i firmy „KOMI”, 

 bezpośrednie spotkanie informacyjne połączone z dyskusją nad 

proponowanymi rozwiązaniami, 

 zebranie wniosków, uwag i zastrzeżeń zgłoszonych przez zainteresowanych 

dotyczących proponowanych rozwiązań projektowych drogi wojewódzkiej nr 

672. 

Ogłoszenie o terminie i miejscu spotkania informacyjnego zawierające również 

informację o sposobie i możliwości zapoznania się z przygotowanymi materiałami 

informacyjnymi ukazało się na łamach „Przeglądu Powiatowego” - na stronie 

internetowej w dn. 12.10.2022r. oraz w wersji drukowanej gazety w dn. 18.10.2022r. 

 Materiały informacyjne zostały również od dnia 11.10.2022r. umieszczone na 

stronie PZDW w Białymstoku, na stronie urzędu Gminy Płaska oraz na specjalnie 

przygotowanej dla potrzeb konsultacji stronie internetowej firmy „KOMI”. 

 

2.2. Data i miejsce konsultacji społecznych  

Konsultacje odbyły się na sali Centrum Informacji Turystycznej w m. Płaska w dniu 

20.10.2022r. o godz.10.00. 

 

W konsultacjach społecznych wzięli udział przedstawiciele: 

 Pracowni Projektowej KOMI Sp. z o.o. (wykonawca dokumentacji projektowej), 

 Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (inwestora 

przedsięwzięcia), 

 pracownicy Urzędu Gminy Płaska, 

 mieszkańcy wsi Płaska oraz właściciele nieruchomości sąsiadujących z 

projektowaną inwestycją. 

 

 W spotkaniu uczestniczyło około 30 osób.  
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2.3. Przebieg spotkania 

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

udostępniła do wglądu w miejscu zebrania w wersji papierowej planu sytuacyjnego 

proponowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 672 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 

multimedialną projektu rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 672, w której:  

 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 672 na terenie wsi Płaska, 

 omówiono proponowane rozwiązania koncepcyjne, 

 wyszczególniono uwarunkowania, które uwzględniono przy określeniu wariantu 

trasy, 

 poinformowano zebranych o możliwości i zachęcono do bardziej 

szczegółowego zapoznania się z planami orientacyjnymi i sytuacyjnymi  

przebiegu drogi, korzystając ze stron internetowych Inwestora i Wykonawcy, na 

których to stronach zamieszczono je w formie elektronicznej, 

 zachęcano, aby we wniosku udostępnionym na spotkaniu mieszkańcy 

wypowiedzieli się na temat uwag i próśb dotyczących dokumentacji,  

 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 672 

zamieszczonymi na stronach internetowych oraz do aktywnego udziału  

w prowadzonych konsultacjach poprzez przesyłanie wniosków i uwag na 

przygotowanym do tego celu formularzu (przesyłanie wniosków w terminie do dnia 
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03.11.2022r.), 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. 

 

 

3. Zamieszczone ogłoszenia 

Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Firmy KOMI:  
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Płaska: 

 
Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej PZDW: 
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Ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Przeglądu Powiatowego 
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Ogłoszenie wydrukowane w Przeglądzie Powiatowym 
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4. Wzór wniosku do opiniowania i wnoszenia uwag 
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5. Zestawienie zgłoszonych wniosków 

W ustalonym 14-dniowym terminie od dnia spotkania informacyjnego, jakie obyło się 

w miejscowości Płaska w dniu 20.10.2021r., do biura Firmy Pracownia Projektowa 

KOMI Sp. z o.o. oraz Zamawiającego  wpłynęło 21 wniosków spełniających warunki 

formalne.  

Wszystkie wnioski ze szczegółowymi danymi osób stanowią Załącznik do 

niniejszego Raportu. 

 

5.1. Zestawienie tabelaryczne wniosków 

Poniżej zamieszczono tabelaryczne zestawienie wniosków. 

Zestawienie zawiera  nazwisko i imię wnioskodawcy, adres, nr działki, ogólną 

treść wniosku i sposób uwzględnienia wniosku.  

 

Lp. 
Nr 

działki 
Strzeszczenie 

wniosku 
Sposób uwzględnienia wniosku 

1. 
94/2; 
89/24 

Prośba o 
zaprojektowanie 
zjazdu na działkę 

93/2 i 89/24. 

Zjazd do działki 89/24 i 94/2 zostanie ujęty w 
dokumentacji. 

2. 94/3 

Prośba o 
zaprojektowanie 
zjazdu do działki 
94/3 powstałej w 
wyniku podziału 

działki 94. 

Zjazd do działki 94/3 zostanie ujęty w 
dokumentacji. 

3. 216/3 

Prośba o wykonanie 
zjazdu do płotu 

(pomiędzy pasem 
drogowym a 

istniejącym płotem 
pozostaje 80cm 

szerokości) 

PZDW nie ma możliwości finansowania ze 
środków publicznych inwestycji na działkach 

prywatnych. 

4. 456 
Prośba o 

zaprojektowanie 
zjazdu. 

Zjazd do działki nr 456 zostanie ujęty w 
dokumentacji. 

5. 247/4 

Prośba o zmianę 
szer.  istn. zjazdu, 
zaprojektowanie 

dodatkowego 
zjazdu i likwidację 
projektowanych 
dojść do furtek. 

Brak podstaw do zaprojektowania dodatkowego 
zjazdu na działce.  Projektowane dojścia do furtek 

zostaną zlikwidowane zgodnie z wnioskiem.  
Projektowany zjazd ma szerokość 5,0 m zgodny z 
istniejącą bramą i nie przewiduje się zwiększania 

jego szerokości. 

6. 245/2 

Prośba o 
uwzględnienie 

istniejącego zjazdu 
13+520 

Wniosek zostanie uwzględniony w dokumentacji. 
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7. 72/3 

Prośba o 
pozostawienie 

żywopłotu 
usytuowanego w 
pasie drogowym. 

Istniejący żywopłot usytuowany wzdłuż działki 
72/3 znajduje się w istniejącym pasie drogowym i 
koliduje z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową, 
w związku z tym przeznaczony jest do likwidacji. 

8. 
71/2 i 
71/3 

Właścicielka nie 
wyraża zgody na 

budowę. Istn. pas 
drogowy na 

budynku 
mieszkalnym. 

Budynek mieszkalny o nr 72 usytuowany jest 
częściowo w pasie drogowym DW 672. Z 

projektowaną inwestycją koliduje drewniany 
ganek, który przewidziany zostanie do rozbiórki. 

Budynek mieszkalny pozostanie w stanie 
nienaruszonym. 

9. 92 

Prośba o 
powiększenie 

parkingu przed 
sklepem do granicy 

działki nr 92. 

Aktualnie projekt przewiduje 3 miejsca postojowe 
usytuowane wzdłuż działki nr 92. Akceptując 
wniosek właściciela działki nr 92 ilość miejsc 

postojowych zostanie zwiększona do 5. 

10. 451/1 

Prośba o 
zaprojektowanie 
zjazdu przy lewej 

granicy działki 
451/1 

Wniosek zostanie uwzględniony w dokumentacji. 

11. 89/19 

Uwagi z wniosku: 1. 
Niewystarczająca 

ilość miejsc 
parkingowych przed 

apteką, nie 
potrzebne pasy 

zieleni. 2. Wydzielić 
miejsce dla 

niepełnosprawnych. 
Możliwość wjazdu z 

miejsca 
parkingowego na 

podjazd. 

W dokumentacji zostanie uwzględnione miejsce 
postojowe dla samochodów osobowych 

użytkowanych przez osoby niepełnosprawne oraz 
dojście do podjazdu apteki. 

12. 248/25 

Prośba o 
dodatkowy zjazd 

przy granicy z 
działką 248/9. 

PZDW wystosował pismo o dostarczenie 
dokumentów potwierdzających stan prawny. 

13. 77 
Prośba o oddzielny 

zjazd na dz. 77. 

Wniosek zostanie uwzględniony w dokumentacji. 
Ze względu na trudne warunki terenowe (wysoka 

skarpa) istnieje konieczność zaprojektowania 
oddzielnych zjazdów na działki 77 oraz 73. 

14. 266/10 
Prośba o wykonanie 

drugiego zjazdu. 

Wniosek nie zostanie uwzględniony w 
dokumentacji. Brak podstaw do zaprojektowania 

drugiego zjazdu na działkę nr 266/10. 
Obowiązkiem zarządcy drogi, w przypadku 
przebudowy drogi, jest odbudowa zjazdów 

istniejących. 

15. 89/10 

Prośba o 
poszerzenie zjazdu 
do działki 89/10 do 

szer. 6m oraz 
wykonanie 

dodatkowego 

Wniosek o poszerzenie zjazdu do 6,0 m zostanie 
uwzględniony w dokumentacji. Wniosek o 

zaprojektowanie dodatkowego zjazdu nie zostanie 
uwzględniony w dokumentacji. Obowiązkiem 

zarządcy drogi, w przypadku przebudowy drogi, 
jest odbudowa zjazdów istniejących.  
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zjazdu od strony 
wschodniej szer. 

6m i zlikwidowanie 
pasa zieleni. Na 
terenie działki 

prowadzona jest 
dział. gosp. 

16. 81 

Prośba o zjazd do 
działki nr 81. Prośba 

o udrożnienie 
studzienki 

deszczowej przy 
działce 255/2. 

Wniosek o zaprojektowanie zjazdu na działkę nr 
81 nie zostanie uwzględniony w dokumentacji ze 
względu na brak istniejącego zjazdu oraz trudne 
warunki terenowe (różnica wysokości pomiędzy 
krawędzią zjazdu a terenem wynosi ponad 1m). 
Istniejąca studzienka deszczowa przy działce nr 

255/2 przewidziana jest do likwidacji. 

17.   
Wniosek pismo nr 
BG.7226.16.2022 z 

dn. 26.09.2022 

1. W projekcie zostanie ujęte wykonanie nowego 
oświetlenia ulicznego. 

2. Odrzucono prośbę o zastosowanie wyniesienia 
przejścia dla pieszych, ze względu na niezgodność 

z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach. 
3. Odrzucono prośbę o złagodzenie łuku 

poziomego w km ok. 13+000, ze względu na to, iż 
w projekcie ujęte jest maksymalne możliwe 

złagodzenie łuku, zgodne z istniejącym 
zagospodarowaniem terenu przyległego. 

4. Uwzględniono prośbę dot. szerokości zjazdów. 
5. Wprowadzenie oznakowania znakiem B-35, 

zaprojektowanie znaków aktywnych przy przejściu 
dla pieszych Projektant przeanalizuje na etapie 
projektu Stałej Organizacji Ruchu. Wniosek o 

zlokalizowanie dodatkowego przejścia dla 
pieszych przy Kaplicy nie zostanie uwzględniony w 

dokumentacji ze względu na brak możliwości 
spełnienia warunków widoczności. 

6. Odrzucono prośbę Gminy o zlokalizowanie 
parkingu przy Kaplicy ze względu na to, że teren 

ten znajduje się poza granicą opracowania. 

18.   

Wniosek o 
uwzględnienie w 
projekcie zatoki 
autobusowej na 
wysokości szkoły 
podstawowej w 

Płaskiej. 

Wniosek o ujęcie w projekcie zatoki autobusowej 
nie zostanie uwzględniony w dokumentacji 

projektowej. Ograniczona możliwość lokalizacji 
zatok wiąże się ze znaczną ingerencją w tereny 

przyległe. Wykonanie zatok ograniczy możliwość  
zagospodarowania działek przyległych. W 
projekcie wyznaczono miejsce przystanku 

autobusowego linią P-17 "linia przystankowa". W 
ocenie Inwestora oraz Projektanta jest to 

wystarczające do bezpiecznego korzystania przez 
dzieci z autobusu szkolnego. Zatoka autobusowa 
nie służy do parkowania pojazdów, w tym celu 
może zostać wykorzystany parking na terenie 

Gminy. 
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19. 240/2 

Wniosek o 
dostosowanie 

zjazdu do ruchu 
samochodów 
ciężarowych 
(działalność 

gospodarcza) 

Wniosek zostanie uwzględniony w dokumentacji. 

20. 89/23 

1. Wniosek o 
zaprojektowanie 

zjazdu publicznego 
szer. 5m, łuki 5m 

(działalność 
gospodarcza).                                                               

2. Wniosek o zwrot 
kosztów budowy i 

rozbiórki 
istniejącego zjazdu 

do posesji 89/23 
oraz prośba o zwrot 

materiałów 
pozyskanych z 

rozbiórki zjazdu.                                                                 
3. Wniosek o 
rozważenie 
rezygnacji z 

projektowania 
ścieżki 

pieszorowerowej na 
odcinku od bud. 44c 

do szkoły. 

Wniosek o zaprojektowanie zjazdu publicznego 
zostanie uwzględniony w dokumentacji. 

Wniosek o zwrot kosztów budowy i zwrot 
materiałów nie zostanie uwzględniony ze względu 

na brak prawnej możliwości zwrotu. 
 

21. 89/18 

Wniosek o 
likwidację 

projektowanych 
miejsc 

parkingowych 
usytuowanych 

wzdłuż działki nr 
89/18 

Wniosek nie zostanie uwzględniony w 
dokumentacji projektowej. Projektowane miejsca 
postojowe służą do obsługi obiektów usługowych. 

 

 

 

 

6. Podsumowanie 

Konsultacje dotyczące zadania „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 672 na 

odcinku przejście przez m. Płaska wraz z budową niezbędnej infrastruktury 

technicznej”. odbyły się na sali Centrum Informacji Turystycznej w m. Płaska w dniu 

20.10.2022r. o godz.10.00. 

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji społecznych było zapoznanie lokalnej 

społeczności z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi dla zadania. 
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O planowanych konsultacjach poinformowano z odpowiednim wyprzedzeniem 

władze lokalne oraz właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu projektowanej 

inwestycji drogowej. 

Zgodnie z ogłoszeniami rozwiązania projektowe były dostępne na stronach 

internetowych PZDW w Białymstoku, Urzędu Gminy Płaska i firmy „KOMI”. 

Składanie wniosków, zastrzeżeń i uwag możliwe było do dnia 03.11.2022r. poprzez 

przesyłanie na jeden z podanych w materiałach informacyjnych adresów. 

W ramach konsultacji wpłynęło 21 wniosków. Wykonawca w porozumieniu z 

Zamawiającym, w ramach Raportu z konsultacji społecznych, przedstawił sposób 

rozwiązania dla wszystkich przesłanych wniosków z uzasadnieniem dla uwag, które 

nie zostały zaakceptowane. 

 

 


