UCHWAŁA NR XXV/295/2016
RADY GMINY SZEMUD
z dnia 25 listopada 2016 r.
w sprawie przyjęcia „Apelu Rady Gminy Szemud w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 - Lębork
(wraz z obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016
r., poz. 446 ze zm.)
Rada Gminy Szemud
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Apel Rady Gminy Szemud w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 - Lębork (wraz z
obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Apel, o którym mowa w § 1 przekazuje się:
1) Prezesowi Rady Ministrów,
2) Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa,
3) Marszałkowi Sejmu RP,
4) Marszałkowi Senatu RP,
5) posłom i senatorom województwa pomorskiego,
6) Wojewodzie Pomorskiemu,
7) Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szemud.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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Załącznik do Uchwały Nr XXV/295/2016
Rady Gminy Szemud
z dnia 25 listopada 2016 r.
Apel Rady Gminy Szemud
w sprawie budowy drogi ekspresowej S6 - Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) –
Obwodnica Trójmiasta”
W związku z prowadzeniem czynności związanych z etapem przygotowania i realizacji tzw. Trasy
Kaszubskiej, Rada Gminy Szemud zaniepokojona możliwością opóźnienia jej realizacji w ramach Programu
Budowy Dróg Krajowych, apeluje o realizację projektu „Budowa drogi ekspresowej S6 - Lębork (wraz z
obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta.
Projektowana droga ekspresowa S6 stanowić będzie główną trasę drogową w województwie pomorskich
oraz jedną z ważniejszych tras w krajowym systemie komunikacyjnym. W otoczeniu projektowanej trasy S6
mieszka ponad 2,3 mln ludzi, dla których realizacja tej drogi jest bardzo ważna i jest dla nich „Trasą
Przyszłości”, gdyż wiąże się z usprawnieniem sieci komunikacyjnej, zwiększeniem dostępności
komunikacyjnej do portów lotniczych w Gdańsku, Szczecinie oraz do portów morskich. Dla
przedsiębiorców przedmiotowa droga stanowić będzie niewątpliwie ważny szlak transportowy łączący
aglomeracje portowe Szczecina i Trójmiasta. Budowa tej drogi przyczyni się do rozwoju terenów
inwestycyjnych i wzrostu atrakcyjności turystycznej całego regionu.
Prace związane z budową tej drogi są już tak zaawansowane, że ich wstrzymanie spowoduje niepokój
społeczny oraz straty finansowe. Przeprowadzono wiele konsultacji społecznych związanych z przebiegiem
tej trasy, wykonano ogrom pracy związanej z przygotowaniem realizacji tej inwestycji i wydatkowano na
ten cel zbyt dużo środków finansowych aby w tej chwili móc pozwolić na odłożenie w czasie realizacji tej
inwestycji. Wstrzymanie w tej chwili realizacji tej inwestycji to zmarnowanie czasu i pieniędzy a także brak
poczucia stabilności.
Mieszkańcy Gminy Szemud oczekują budowy tej drogi. Konsultacje społeczne związane z bodową
odcinka Trasy Kaszubskiej biegnącego przez naszą gminę cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców czego dowodem były chociażby uwagi i wnioski wystosowane przez naszych mieszkańców
do GDDKiA, które w większości zostały uwzględnione. Wielu właścicieli działek w otoczeniu planowego
odcinka budowy tej trasy nie mogło przez wiele lat sprzedać swoich gruntów lub też wybudować np. domu.
Kiedy po wielu latach zakończono prace związane z przygotowaniem realizacji tej drogi to niepewność
mieszkańców co do przyszłości ich własności została zaspokojona. Jednak wstrzymanie budowy tej drogi
ponownie te niepewność wzbudzi.
Budowa drogi ekspresowej S6 jest również ważna dla mieszkańców naszej gminy pod względem
bezpieczeństwa. Z dróg powiatowych i wojewódzkich biegnących przez Gminę Szemud korzysta bardzo
wielu kierowców a wzmożony ruch na tych drogach, które w większości są bez chodników oraz
odpowiednich poboczy, powoduje spadek bezpieczeństwa ich użytkowników.
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Mając powyższe na uwadze Rada Gminy Szemud apeluje o podjęcie działań mających na celu
realizację budowy tak długo oczekiwanej tzw. Trasy Kaszubskiej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aleksandra Perz
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