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CZ  OPISOWA
do raportu z konsultacji spo ecznych dot.

rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 690 Czy ew – gr. województwa.

1. Przedmiot przeprowadzonych konsultacji spo ecznych.

Przedmiotem przeprowadzonych konsultacji spo ecznych by y rozwi zania projektowe
inwestycji pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czy ew - gr.
województwa”.

G ównym celem konsultacji spo ecznych by o zapoznanie mieszka ców z wariantem
rozwi za  projektowych, wybranym w wyniku poprzednich konsultacji spo ecznych oraz
rozwi zaniami szczegó owymi w rejonie ich posesji, a tak e ustalenie szczegó owej lokalizacji
zjazdów na posesje.

2. Data i miejsce przeprowadzenia konsultacji.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. odcinka rozbudowywanej drogi na terenie Miasta
i Gminy Czy ew odby o si  dnia 15.11.2022r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej budynku
Urz du Miejskiego w Czy ewie przy ul. Mazowieckiej 34.

3. Uczestnicy konsultacji.

Obecni na spotkaniu:
a) Prowadz cy konsultacje z ramienia

wykonawcy SBKiM: ukasz Radziszewski
b) Przedstawiciel Zamawiaj cego: S awomir Rz ca
c) Burmistrz Czy ewa: Anna Bogucka
d) Pracownicy Urz du Miejskiego w Czy ewie
e) zainteresowani mieszka cy gminy zgodnie z za czon  list  obecno ci.

4. Ogólne informacje dotycz ce organizacji spotkania konsultacyjnego.

Organizacja spotkania konsultacyjnego przebieg a wg nast puj cej kolejno ci:
a) zawiadomienie spo ecze stwa o planowanym terminie konsultacji spo ecznych przez

umieszczenie og osze  i materia ów w formie elektronicznej na stronie internetowej
Zamawiaj cego i Urz du Miejskiego w Czy ewie;

b) zawiadomienie spo ecze stwa o planowanym terminie konsultacji spo ecznych przez
umieszczenie og osze  na tablicach informacyjnych w Urz dzie Miejskim,

c) zawiadomienie spo ecze stwa o planowanym terminie konsultacji spo ecznych przez
umieszczenie og oszenia prasowego w Kurierze Porannym i Gazecie Wspó czesnej w dn.
10.11.2022r.,

d) spotkanie otwarte informacyjno-konsultacyjne z mieszka cami Gminy Czy ew w dniu
15.11.2022r.



5. Kserokopia og oszenia prasowego.



6. Kserokopie og oszenia internetowego.



7. Przebieg spotkania.

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dot. odcinka rozbudowywanej drogi na terenie Miasta
i Gminy Czy ew odby o si  dnia 15.11.2022r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej budynku
Urz du Miejskiego w Czy ewie przy ul. Mazowieckiej 34. W spotkaniu wzi li udzia : prowadz cy
spotkanie przedstawiciel biura projektowego SBKiM Wojciech Grzybowski z Bia egostoku,
przedstawiciel Inwestora – tj. Podlaskiego Zarz du Dróg Wojewódzkich w Bia ymstoku,
przedstawiciele Urz du Miejskiego w Czy ewie z Pani  Burmistrz na czele oraz zgromadzeni
mieszka cy Gminy Czy ew zgodnie z za czon  list  obecno ci.

Na pocz tku spotkania Pani Burmistrz Czy ewa przywita a przyby ych na spotkanie
mieszka ców, przedstawi a Inwestora przedsi wzi cia oraz Biuro Projektowe, odpowiedzialne za
dokumentacj  projektow , a tak e omówi a zwi le zakres projektowanej inwestycji.

Nast pnie projektant, zgodnie z ustalonym porz dkiem spotkania, szczegó owo omówi
wariant rozwi za  projektowych, wybrany w wyniku poprzednich konsultacji spo ecznych. Na
koniec prezentacji poda  do wiadomo ci mieszka ców adresy witryn, z których mog  pobra
materia y z rozwi zaniami projektowymi, a tak e przekaza , aby wszystkie wnioski i uwagi, by y
sk adane pisemnie w terminie 7 dni od spotkania konsultacyjnego, tj. do dnia 22.11.2022r. na adres:



1)    SBKiM Wojciech Grzybowski, Aleja Tysi clecia Pa stwa Polskiego 4 lok. 106, 15-111
Bia ystok, e-mail: sbkim@o2.pl
lub
2) Podlaski Zarz d Dróg Wojewódzkich w Bia ymstoku, Elewatorska 6,  15-620 Bia ystok,
e-mail: sekretariat@pzdw.wrotapodlasia.pl
lub
3) na sekretariat Urz du Miejskiego w Czy ewie.

Nast pnie poinformowano uczestników spotkania, e ka dy z przes anych, podpisanych i
zaopatrzonych w adres wniosków zostanie przeanalizowany przez projektanta i rozpatrzony w
porozumieniu z Inwestorem.

Ostatnim punktem konsultacji by o umo liwienie uczestnikom spotkania indywidualnego
zadawania pyta  dotycz cych rozwi za  projektowych w rejonie ich posesji, a tak e ustalenie
szczegó owej lokalizacji zjazdów na posesje. Na tym etapie Pani Burmistrz wyst pi a z postulatem
dotycz cym o wietlenia ulicznego przedmiotowych odcinków ulic Mazowieckiej i Szkolnej, po
czym projektant i przedstawiciel Inwestora udzielali odpowiedzi na pytania uczestników spotkania.

8. Zg oszone uwagi, wnioski i zastrze enia.

W trakcie spotkania Burmistrz Czy ewa w imieniu Urz du Miejskiego wyst pi a z
postulatem :

a) zastosowania w ramach przedmiotowej inwestycji s upów o wietleniowych
dekoracyjnych na projektowanych odcinkach ulic Mazowieckiej i Szkolnej, jako
nawi zania do istniej cego standardu o wietlenia w rejonie ulicy Zambrowskiej oraz
projektowanego – na ulicy Kolejowej. Gmina Czy ew od 2020r. posiada dokumentacj
projektow  sieci kablowej nN o wietlenia drogowego wraz ze s upami stylowymi typu
DPb oraz warunki przy czenia, któr  mo na by oby implementowa  do bie cej
dokumentacji. Gmina deklaruje tak e cz ciow  partycypacj  kosztów budowy
przedmiotowego o wietlenia w przypadku uwzgl dnienia wniosku.

W tej samej sprawie zosta o skierowane do Zamawiaj cego pismo znak RG.0420.170.2022 z
dn. 18.11.2022r.

W trakcie spotkania poszczególni mieszka cy Czy ewa skierowali nast puj ce uwagi /
wnioski:

b) w a ciciele nieruchomo ci po o onej na dzia kach nr ewid. 453 i 454:
- poproszono o przesuni cie zjazdu na dzia k  nr 453 do granicy z dzia k  nr 452;
- poproszono o przesuni cie zjazdu na dzia k  nr 454 do granicy z dzia k  nr 455/2;
- zwrócono uwag  na nieczynny s up napowietrznej linii telekomunikacyjnej na
wysoko ci dzia ki nr 453 i zapytano czy przewiduje si  go do usuni cia;

c) w a ciciel nieruchomo ci po o onej na dzia kach nr ewid. 542/6 i 542/13:
- skierowa  wniosek pisemny o wykonanie utwardzenia fragmentu pasa drogowego, w
celu u atwienia manewru wjazdu na posesj  dla samochodu ci arowego, motywuj c
pro b  planami wznowienia dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem samochodu
ci arowego;

d) pracownik Urz du Miejskiego w Czy ewie zwróci  uwag  na:



- potrzeb  zaprojektowania zjazdów oddzielnie na ka d  dzia k , w sytuacji gdy jedna
nieruchomo  sk ada si  z dwóch dzia ek, posiadaj cych ró nych w a cicieli.

W tej samej sprawie zosta  skierowany do Zamawiaj cego pisemny wniosek w a cicielki
dzia ki nr 562 z dn. 21.11.2022r.

Ponadto, po zako czeniu spotkania konsultacyjnego, wp yn y do Zamawiaj cego
nast puj ce uwagi / wnioski:

e) 21.11.2022r. w formie maila o nast puj cej tre ci:
„Dzie  dobry, w zwi zku z planowana przebudow  prosi bym o wyja nienie kilku kwestii
1.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 b dzie drog
wewn trzn ?
2.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 czy b dzie to droga
2 kierunkowa czy jedno kierunkowa?
3.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 b dzie od nie ana
zim . Je li tak to przez kogo?
4.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 jad c od strony tzw
rynku musze wje d a  na rondo czy mog  skr ci  bezpo rednio na drog  przylegaj ca do
budynków?
5.Proponowana szeroko  to 5m patrz c na d ugo  samochodów ci arowych jest to
d ugo  za ma a pojazdy te maja d ugo  ponad 6 metrów jak taki samochód wjedzie
ty em na podwórko przyk ad to MAN TGS 41.440.
6.Co stanie si  z krzy em przydro nym na planie zagospodarowania nie widz  nigdzie
oznaczenia gdzie zosta  on przeniesiony.”

f) 27.11.2022r. w formie maila o nast puj cej tre ci:
„Dzie  dobry. Ze wzgl du na przebudow  drogi wojewódzkiej  690 w miejscowo ci Stokowo

Szerszenie (3-4km) zwracam si  z uprzejm  pro b  o w czenie odcinka drogi w tej miejscowo ci do
terenu zabudowanego, poniewa  po budowie ronda, chodnika oraz cie ki rowerowej a tak e
o wietlenia dany obszar po zmianie na teren zabudowany sta by si  bezpieczniejszy dla
u ytkowników jezdni oraz osób tam zamieszka ych. W terenie zabudowanym zmniejszy si  pr dko
jad cych pojazdów oraz kieruj cy pojazdami b d  musieli zachowa  wi ksz  ostro no  w tym
obszarze. Z góry dzi kuj  za pozytywne rozpatrzenie mojej pro by.Z powa aniem, Mieszka cy.”

9. Sposób uwzgl dnienia zg oszonych uwag, wniosków i zastrze e .

Uwaga a)
zastosowanie w ramach przedmiotowej inwestycji s upów o wietleniowych dekoracyjnych na
projektowanych odcinkach ulic Mazowieckiej i Szkolnej, jako nawi zania do istniej cego
standardu o wietlenia w rejonie ulicy Zambrowskiej oraz projektowanego – na ulicy Kolejowej.
Gmina Czy ew od 2020r. posiada dokumentacj  projektow  sieci kablowej nN o wietlenia
drogowego wraz ze s upami stylowymi typu DPb oraz warunki przy czenia, któr  mo na by oby
implementowa  do bie cej dokumentacji. Gmina deklaruje tak e cz ciow  partycypacj
kosztów budowy przedmiotowego o wietlenia w przypadku uwzgl dnienia wniosku.



Sposób uwzgl dnienia uwagi:

W stanie istniej cym o wietlenie ulic Mazowieckiej i Szkolnej realizowane jest za pomoc
s upów betonowych z oprawami o wietleniowymi, na których dodatkowo podwieszona jest
napowietrzna linia elektroenergetyczna nN. Wyj tek stanowi odcinek ulicy Mazowieckiej od ronda
na ul. Zambrowskiej do ul. Ma y Rynek, na którym wyst puje wydzielona skablowana linia
o wietleniowa wraz ze s upami dekoracyjnymi jak na zdj ciu poni ej.

Bior c pod uwag  postulat dotycz cy zastosowania s upów o wietleniowych dekoracyjnych
na ca ym projektowanym ci gu ulic Mazowieckiej i Szkolnej, w ramach przedmiotowej inwestycji
przewidziano rozdzielenie istniej cej napowietrznej linii elektroenergetycznej nN i budow  nowej
kablowej linii o wietlenia ulicznego, opartego na s upach dekoracyjnych wskazanych przez Urz d
Miejski w Czy ewie. Jednak e tego rodzaju s upy wychodz  poza standardy stosowanego
o wietlenia ulicznego na drogach wojewódzkich i nie mieszcz  si  w za o onym zakresie
finansowym inwestycji. Dlatego konieczna b dzie partycypacja kosztów ich realizacji ze strony
Gminy Czy ew.

Ponadto w ramach usuni cia kolizji, przewidziano przestawienie istniej cych s upów
energetycznych (z jednoczesn  wymian  na nowe) wraz z lini  napowietrzn  nN. W przypadku
odcinków niekoliduj cych z projektowanym zagospodarowaniem terenu pasa drogowego,
przewidziano jedynie demonta  istniej cych opraw o wietleniowych i pozostawienie istniej cej linii
napowietrznej nN w dotychczasowej lokalizacji.

W przypadku wyra enia potrzeby skablowania istniej cej napowietrznej linii
elektroenergetycznej nN, zainteresowana strona powinna podj  rozmowy z gestorem sieci w
sprawie przebudowy przedmiotowej sieci.

Uwaga b)
w a ciciele nieruchomo ci po o onej na dzia kach nr ewid. 453 i 454:
- poproszono o przesuni cie zjazdu na dzia k  nr 453 do granicy z dzia k  nr 452;
- poproszono o przesuni cie zjazdu na dzia k  nr 454 do granicy z dzia k  nr 455/2;
- zwrócono uwag  na nieczynny s up napowietrznej linii telekomunikacyjnej na wysoko ci dzia ki
nr 453 i zapytano czy przewiduje si  go do usuni cia;

Sposób uwzgl dnienia uwagi:



Po przeanalizowaniu zagospodarowania terenu pasa drogowego, projektant uwzgl dni pro b
dotycz c  przesuni cia wnioskowanych zjazdów.
Projektant bran y telekomunikacyjnej, po dokonanym sprawdzeniu, potwierdza nieaktywno
przedmiotowego s upa napowietrznej linii telekomunikacyjnej w stanie istniej cym. S up ten stanowi
maj tek spó ki ORANGE POLSKA S.A. Poniewa  nie s  znane zamiary inwestycyjne gestora sieci,
zdecydowano pozostawi  przedmiotowy s up. Zainteresowana strona powinna wyst pi  o usuni cie
przedmiotowego s upa bezpo rednio do gestora sieci.

Uwaga c)

w a ciciel nieruchomo ci po o onej na dzia kach nr ewid. 542/6 i 542/13:
- skierowa  wniosek pisemny o wykonanie utwardzenia fragmentu pasa drogowego, w celu
u atwienia manewru wjazdu na posesj  dla samochodu ci arowego, motywuj c pro b  planami
wznowienia dzia alno ci gospodarczej z wykorzystaniem samochodu ci arowego;

Sposób uwzgl dnienia uwagi:

Projektant dokona  sprawdzenia przejezdno ci pojazdu ci arowego na przedmiotowym
zje dzie, uwzgl dniaj c sposób wjazdu i faktycznie wykorzystywane relacje skr tne, wskazane przez
wnioskodawc  na konsultacjach spo ecznych. Z przeprowadzonej analizy wynika, e dla relacji
skr tnej w prawo (wyjazd z posesji w kierunku ul. Kolejowej), niezb dne jest zastosowanie
prawostronnego poszerzenia zjazdu. W porozumieniu z Zamawiaj cym uzgodniono, e kszta t i
zakres poszerzenia dostosowany zostanie do wygenerowanych korytarzy ruchu (w za czeniu).

Uwaga d)

pracownik Urz du Miejskiego w Czy ewie zwróci  uwag  na potrzeb  zaprojektowania zjazdów
oddzielnie na ka d  dzia k , w sytuacji gdy jedna nieruchomo  sk ada si  z dwóch dzia ek,
posiadaj cych ró nych w a cicieli.

Sposób uwzgl dnienia uwagi:

Nieruchomo  sk adaj ca si  z 2 dzia ek o nr 545 i 546. Z wypisów z rejestru gruntów
wynika, e nale  one do ró nych w a cicieli (odpowiednio: córka i rodzice). W stanie istniej cym
nieruchomo  posiada jeden zjazd na wysoko ci dzia ki nr 545. W porozumieniu z Zamawiaj cym
ustalono, e w ramach niniejszej inwestycji zostan  zaprojektowane zjazdy w dostosowaniu do stanu
istniej cego. Je eli w przysz o ci plany inwestycyjne w a ciciela dzia ki wymusz  lokalizacj
oddzielnego zjazdu na dzia k  nr 546, to b dzie on zobligowany do wyst pienia ze stosownym
wnioskiem do zarz dcy drogi.

Nieruchomo  sk adaj ca si  z 2 dzia ek o nr 562 i 563. Z wypisów z rejestru gruntów
wynika, e nale  one do ró nych w a cicieli (odpowiednio: córka i rodzice). W stanie istniej cym
nieruchomo  posiada jeden zjazd na dzia k  nr 563 z drogi gminnej nr 108016B (ul. S oneczna).
Bior c pod uwag  klas  G drogi wojewódzkiej oraz zwi zane z ni  przepisy dotycz ce konieczno ci
ograniczenia liczby i cz sto ci zjazdów (§9 ust.1 pkt 4 Rozporz dzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie), zaprojektowanie
dodatkowego zjazdu z drogi wojewódzkiej b dzie nieuzasadnione oraz wp ynie negatywnie na
bezpiecze stwo ruchu. Je eli w przysz o ci plany inwestycyjne w a ciciela dzia ki wymusz
lokalizacj  oddzielnego zjazdu na dzia k  nr 562, to b dzie on zobligowany do wyst pienia ze
stosownym wnioskiem do zarz dcy drogi.

Z przeprowadzonej analizy dost pno ci nieruchomo ci do drogi publicznej wynika, e
równie  w przypadku nieruchomo ci sk adaj cej si  z 2 dzia ek o nr 11/2 i 11/1, nale  one do



ró nych w a cicieli (odpowiednio: ma e stwo i inni cz onkowie rodziny). W stanie istniej cym
nieruchomo  posiada jeden zjazd na dzia k  nr 11/2. Je eli w przysz o ci plany inwestycyjne
w a ciciela dzia ki wymusz  lokalizacj  oddzielnego zjazdu na dzia k  nr 11/1, to b dzie on
zobligowany do wyst pienia ze stosownym wnioskiem do zarz dcy drogi.

Uwaga e)

1.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 b dzie drog  wewn trzn ?
2.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 czy b dzie to droga 2
kierunkowa czy jedno kierunkowa?
3.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 b dzie od nie ana zim . Je li
tak to przez kogo?
4.Czy droga dla budynków znajduj cych si  przy numerach 41 43 i 45 jad c od strony tzw rynku
musze wje d a  na rondo czy mog  skr ci  bezpo rednio na drog  przylegaj ca do budynków?
5.Proponowana szeroko  to 5m patrz c na d ugo  samochodów ci arowych jest to d ugo  za
ma a pojazdy te maja d ugo  ponad 6 metrów jak taki samochód wjedzie ty em na podwórko
przyk ad to MAN TGS 41.440.
6.Co stanie si  z krzy em przydro nym na planie zagospodarowania nie widz  nigdzie oznaczenia
gdzie zosta  on przeniesiony.”

Sposób uwzgl dnienia uwagi:

Wspomniana droga, zlokalizowana wzd u  posesji nr 41, 43 i 45, b dzie stanowi a dodatkow
jezdni  drogi wojewódzkiej, o której jest mowa w §8a ust.2 Rozporz dzenia w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  drogi publiczne i ich usytuowanie. B dzie ona posiada a
status drogi publicznej, nie b dzie zatem drog  wewn trzn .

Na obecnym etapie opracowania dokumentacji przewiduje si  wprowadzenia ruchu
dwukierunkowego na przedmiotowej drodze.

Przedmiotowa droga, w zwi zku z posiadanym statusem drogi publicznej, b dzie podlega a
utrzymaniu zimowemu, realizowanego przez zarz dc  drogi – PZDW w Bia ymstoku Rejon Dróg
Wojewódzkich w Siemiatyczach.

  Na obecnym etapie opracowania dokumentacji nie przewiduje si  wprowadzenia zakazu
skr tu w lewo od strony centrum Czy ewa. Dopuszczenie wszystkich relacji na obu kra cach
przedmiotowej drogi oraz zastosowanie ich poszerze  w postaci wybrukowa , maj  na celu
u atwienie manewrów skr tnych, równie  w przypadku du ych pojazdów ci arowych.

W zwi zku z kolizj  z projektowanym rondem, wspomniany krzy  przydro ny przewidziano
do przestawienia w zieleniec pomi dzy rondem a miejscami postojowymi na wysoko ci posesji nr
41.

Uwaga f)

Ze wzgl du na przebudow  drogi wojewódzkiej  690 w miejscowo ci Stokowo Szerszenie (3-4km)
zwracam si  z uprzejm  pro b  o w czenie odcinka drogi w tej miejscowo ci do terenu
zabudowanego, poniewa  po budowie ronda, chodnika oraz cie ki rowerowej a tak e o wietlenia
dany obszar po zmianie na teren zabudowany sta by si  bezpieczniejszy dla u ytkowników jezdni oraz
osób tam zamieszka ych. W terenie zabudowanym zmniejszy si  pr dko  jad cych pojazdów oraz
kieruj cy pojazdami b d  musieli zachowa  wi ksz  ostro no  w tym obszarze.

Sposób uwzgl dnienia uwagi:



Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami granica obszaru zabudowanego wyznaczonego
znakiem D-42 powinna by  powi zana z wyst puj c  wzd u  drogi zabudow  o charakterze
mieszkalnym i wyst puj cym na drodze ruchem pieszych. Bior c pod uwag  wyst puj ce
bezpo rednio przy drodze wojewódzkiej u ytki rolne oraz dwa oddalone od siebie siedliska, nie
zachodz  przes anki do wprowadzenia obszaru zabudowanego na wnioskowanym odcinku.

Niemniej jednak projektant do o y wszelkich stara  aby przyj te rozwi zania projektowe w
najwy szym stopniu zapewni y bezpiecze stwo uczestników ruchu.

10. Podsumowanie.

Na podstawie umowy nr WZP.2516.2.2022 z 17.05.2022 r. pomi dzy Województwem
Podlaskim w imieniu, którego dzia a Marsza ek Województwa Podlaskiego, reprezentowanym przez
Podlaski Zarz d Dróg Wojewódzkich w Bia ymstoku a biurem projektowym SBKiM Wojciech
Grzybowski. z siedzib  w Bia ymstoku, w dniu 15.11.2022 r. odby y si  drugie konsultacje spo eczne
dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku
Czy ew - gr. województwa”.

G ównym celem konsultacji spo ecznych by o zapoznanie mieszka ców z wariantem
rozwi za  projektowych, wybranym w wyniku poprzednich konsultacji spo ecznych oraz
rozwi zaniami szczegó owymi w rejonie ich posesji, a tak e ustalenie szczegó owej lokalizacji
zjazdów na posesje.

Zgodnie z og oszeniami, rozwi zania projektowe by y dost pne w Urz dzie Miejskim w
Czy ewie oraz na stronie internetowej Zamawiaj cego od dn. 08.11.2022r. Sk adanie wniosków,
zastrze e  i uwag dotycz cych rozwi za  projektowych mo liwe by o do 22.11.2022r. poprzez
przes anie wniosku na jeden z podanych w materia ach informacyjnych adresów lub dostarczenie go
do sekretariatu Urz du Miejskiego w Czy ewie.

W ramach konsultacji spo ecznych, uczestnicy zadawali pytania ogólne dot. inwestycji, na
które udzielono odpowiedzi na miejscu.

Wykonawca w porozumieniu z Zamawiaj cym, w ramach Raportu z konsultacji spo ecznych,
przedstawi  sposób uwzgl dnia wszystkich przes anych wniosków wraz z uzasadnieniem dla uwag
bez mo liwo ci uwzgl dnienia.

UWAGA:
Po zako czeniu konsultacji spo ecznych, w trakcie opracowania niniejszego raportu, zosta a

uniewa niona uchwa a Nr XXXI/252/22 Rady Miejskiej w Czy ewie z dn. 10 pa dziernika 2022r. w
sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych poprzez wy czenie ich z u ytkowania jako dróg
publicznych. Okoliczno  ta wp yn a na konieczno  przeprojektowania rozwi za  dot. pod cze  6
dróg gminnych poza terenem zabudowy, co zosta o uwzgl dnione na za czonych planach
sytuacyjnych.












