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1. Dane ogólne. 
Przedmiotowe opracowanie obejmuje analizę wniosków z przeprowadzonych konsultacji społecznych 

które odbyły się w sprawie opracowywanego zadania pn.:  "Opracowanie Programu Funkcjonalno - 
Użytkowego dla zadania pn.: Budowa Obwodnicy Miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
756"  - obwodnica miejscowości Łagów.  

2. Cel i data przeprowadzonych konsultacji. 
W trakcie wykonywania koncepcji przez biuro projektowe LISPUS przeprowadzono konsultacje 

społeczne dotyczące nowych rozwiązań w zakresie budowy drogi obwodowej m. Łagów (DW 756).  Konsultacje 
zostały przeprowadzone zgodnie z zapisami uchwały nr XXIII/128/12Rady Gminy Łagów z dnia 20 kwietnia 
2012r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych. Konsultacje odbywały się w 
formie: 

1. Wyłożenia materiałów w formie papierowej w:  

• Świętokrzyskim Zarządzie Dróg Wojewódzkich,  

• Urzędzie Gminy w Łagowie,  
2. Ogłoszeniach na Biuletynach Informacji Publicznej w/w instytucji administracyjnych, 
3. Ogłoszeniach na tablicach ogłoszeń w/w instytucji administracyjnych. 

Materiały z proponowanym rozwiązaniami w formie papierowej i elektronicznej zostały przekazane 
jednostkom samorządów terytorialnych na spotkaniu w dniu 04.12.2015r.. Wnioski, uwagi i zastrzeżenia były 
składane przez mieszkańców w formie elektronicznej na adres mailowy a.lomanski@lispus.pl, papierowej 
osobiście w urzędach oraz przesyłane pocztą tradycyjną w terminie od dnia 07.12.2015r. do dnia 10.01.2016r. 
(34 dni) 

Zgłoszone w trakcie konsultacji uwagi, wnioski i zastrzeżenia przedstawiono w tabeli załączonej  
w punkcie 3. Ostateczne rozwiązania zostaną określone przez Inwestora w/w Inwestycji. 

3. Zgłoszone uwagi, wnioski i zastrzeżenia oraz sposób ich 

uwzględnienia. 
W materiałach przedłożonych do konsultacji społecznych przedstawiono najbardziej optymalne 

warianty przebiegu drogi wojewódzkiej nr 756 (obwodnicy m. Łagów) wypracowany w porozumieniu  
z Władzami samorządowymi  z uwzględnieniem wytycznych Dz. U. Nr 43 poz. 430.   

W wyniku konsultacji społecznych wpłynęło łącznie 27 wniosków. Szczegółowe zestawienie 
wszystkich złożonych uwag zamieszczono poniżej w tabeli. 

Znacząca część wniosków (około 10) stanowiła wniosek o zmianę lokalizacji drogi wojewódzkiej w 
kierunku zachodnim na odcinku  od istniejącej drogi krajowej 74 do DG 338001T. Wnioski zawierały informacje 
na temat lokalizacji działek Skarbu Państwa po stronie zachodniej od proponowanego w wariancie 4 przebiegu. 
Uwagi uznano za zasadne i jako wynik konsultacji przedstawiono rozwiązanie (Wariant 5) korygujące przebieg 
planowanej drogi obwodowej w kierunku zachodnim. 

Część wniosków (około 7) stanowiła stanowczy sprzeciw wobec wariantu 1 (oznaczony kolorem 
żółtym). Jako podstawy do sprzeciwu mieszkańcy wskazali znaczne zbliżenie trasy drogi wojewódzkiej nr 756 
do istniejącej zabudowy oraz ograniczenie dalszego rozwoju miejscowości Łagów. Uwaga zostanie 
uwzględniona przy wyborze wariantu preferowanego. 

Mieszkańcy mieli również wątpliwości w stosunku do zanieczyszczenia środowiska, hałasu 
generowanego przez nowa drogę oraz możliwości migracji zwierząt. Na etapie decyzji o środowiskowych 
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uwarunkowaniach przedsięwzięcia  Jednostka Projektowa przeprowadzi inwentaryzację przyrodniczą, badania 
natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza itd. W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości 
zostaną zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji na środowisko. 

Pojawiły sie również głosy na temat konieczności zapewnienia dojazdu do posesji oddzielonych od 
dróg gminnych poprzez budowę drogi obwodowej m. Łagów. Jednostka Projektowa uwzględni na kolejnym 
etapie projektowania wniesione uwagi. Do wszystkich działek pozbawionych dostępności komunikacyjnej 
zostanie ona przywrócona za pośrednictwem dróg serwisowych.   

Ponadto budziła wątpliwości sprawa zajęcia działek pod pas drogowy. Jednostka Projektowa 
wyjaśnia, że w przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za zajętą część wypłacone zostanie 
odszkodowanie określone przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID". Dodatkowo w przypadku 
podzielenia działki w sposób uniemożliwiający korzystanie z pozostałej części nieruchomości, na etapie decyzji 
"ZRID" Właściciel może złożyć stosowny wniosek o wykup nienadającej sie do zagospodarowania części działki 
tzw. resztówki. 

Dwóch mieszkańców złożyło wniosek o przesunięcie trasy planowanej drogi obwodowej w kierunku 
istniejącego placu targowego. Jako podstawę do swojego wniosku mieszkańcy podali uciążliwy hałas 
dochodzący w stanie obecnym z placu targowego oraz potencjalny hałas z projektowanej drogi. Po 
przeanalizowaniu wniosku, Jednostka Projektowa nie widzi podstaw do korekty przebiegu projektowanej drogi 
obwodowej w kierunku istniejącej targowicy. Z informacji uzyskanych od przedstawicieli Gminy, plac targowy był 
poddany modernizacji/remontowi i niszczenie go mija się z interesem społecznym.  

Jeden z mieszkańców wskazał na zbliżenie projektowanej trasy obwodnicy do terenów o wysokiej 
wartości środowiskowej oraz historycznej. Sugerował konieczność przesunięcia przebiegu początkowego 
odcinka obwodnicy w kierunku północnym. Jednostka Projektowa ustaliła że jedyną formą ochrony przyrody na 
całym obszarze objętym inwestycją jest Cisowsko-Orłowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Jednak występuje 
on niemal na całym obszarze gminy Łagów i nie ma możliwości uniknięcia kolizji z w/w obszarem. Dodatkowo 
informujemy że planowana trasa uwzględnia materiały pozyskane od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
jednak w przypadku stwierdzenia kolizji ze stanowiskiem archeologicznym, przed rozpoczęciem prac 
budowlanych zostaną przeprowadzone badania archeologiczne.   
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Lp. Nazwisko i imię 
zgłaszającego 

Wariant 
preferowany 

Uwagi Sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag 

1. Kotwa Anna i 
Łukasz  

 Mieszkamy w domu jednorodzinnym na działce nr 258/2, czyli w 
sąsiedztwie mającej tam powstać obwodnicy Łagowa. 
Ja i moja rodzina szczególnie wnioskujemy o to aby były założone 
ekrany dźwiękochłonne , które zniwelują hałas, kurz ponieważ jak 
wiadomo będą jeździć tędy głównie samochody ciężarowe, tiry.  Moje 
dziecko jest alergikiem a szczególnie uczulone jest na roztocza i kurz i 
obawiam sie o jej zdrowie. 
Składam ten wniosek ponieważ gdy pytałam o ekrany pana wójta 
Zbigniewa Meduckiego który zajmuje sie tym tematem to pan Meducki 
mówił, ze to czy będą ekrany zależy od projektanta. Dlatego wnioskuje 
do Pana Szanowny Panie Projektancie o to aby te ekrany w pobliży 
zabudowań się pojawiły. 
Mam nadzieje i liczę, ze mój wniosek zostanie przez Pana pozytywnie 
rozpatrzony.  

Lokalizacja oraz wysokość ekranów akustycznych jest 
uzależniona od natężenia hałasu jaki generuje droga. Na 
etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone szczegółowe 
obliczenia w tym zakresie które pozwolą  określić miejsca 
które należy chronić przed hałasem. W przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych wartości zanieczyszczenia 
środowiska zostaną zastosowane rozwiązania 
ograniczające wpływ inwestycji na środowisko.  

2. Naglik Paulina  4 (niebieski) Jako właścicielka działki nr 765 wnoszę sprzeciw do planów obwodnicy 
Łagowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 756 wersja "ZÓŁTA" 
Budowa obwodnicy miała by przebiegać m.in. przez moją działkę. 
Zrealizowanie tego projektu uniemożliwiło by realizację planów 
życiowych związanych z ziemia na terenie Łagowa. Rondo w znacznej 
części znalazło by się na mojej działce. 
Poza tym budowa obwodnicy Łagowa w wersji "Żółtej" ograniczy rozwój 
Łagowa w kierunku zachodnim, nie jest on również zgodny z lokalnym 
planem rewitalizacji Gminy na lata 2015-2024. Należy podkreślić, ze w 
związku ze zbyt bliską odległością od centrum Łagowa obwodnica w tej 
wersji nie poprawi jakości życia mieszkańców. 
Dodatkowo wariant ten nie uzyskał poparcia Świętokrzyskiego Zarządu 
Dróg Wojewódzkich. 
Popieram koncepcję "NIEBIESKĄ" 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID" 
 
Ponadto Inwestor jak i Gmina Łagów wskazały jako 
preferowany wariant 4 (niebieski). W wyniku konsultacji po 
przeanalizowaniu wniosków mieszkańców zaprojektowano 
wariant 5 (różowy) obwodnicy który jest odsunięty w 
kierunku zachodnim od m. Łagów. 

3. Bęben Józef i 
Barbara 

 My niżej podpisani właściciele działki nr 761 położonej w Łagowie nie 
wyrażamy zgody na budowę drogi tak zwanej obwodnicy Łagowa w tej 
formie to znaczy przez środek naszej działki. Ponieważ działka nasza 
graniczy z gruntami Agencji własności Rolnej Skarbu Państwa prze4z 
które kilka lat wcześniej była planowana budowa wyżej wymienionej 
obwodnicy.  
Nadmieniamy również, iż począwszy od naszej działki  grunty Agencji 
Rolnej ciągną się aż do miejscowości Płuck przez które bez problemu i 
po tańszych kosztach można wybudować obwodnicę nie godząc w 
interesy prywatnych właścicieli. Godząc się na budowę obwodnicy w tej 
formie pozbawiacie nas z korzystania nie tylko z części jak również z 
całości działki tak rolniczo jak i w przypadki budowlanym. Uważamy, że 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką.  
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Lp. Nazwisko i imię 
zgłaszającego 

Wariant 
preferowany 

Uwagi Sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag 

po konsultacjach społecznych jeśli nie znajdzie się inne rozwiązanie 
proponujemy ewentualną zamianę działki w obrębie Łagowa. 

4. Ufnal Danuta  Nie wyrażam zgody na przebieg drogi nowo budowanej przez moją 
działkę nr 760 gdyż działka będzie bezużyteczna. Dobrze by było żeby 
obwodnica ta była budowana od strony zachodniej po działce Skarbu 
Państwa, Agencji Rynku Rolnego. Proszę o pozytywne rozpatrzenie 
pisma. 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką.  
 

5. Krzysztowiak 
Stanisław 

 Zgłaszam sprzeciw w związku z budową obwodnicy Łagowa w obecnym 
wariancie projektowanym. Wnoszę o utworzenie nowego wariantu 
obwodnicy z przesunięciem w kierunku Kielc na tereny Agencji 
nieruchomości Rolnych 

Po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką. 

6. Gałezowski 
Stanisław 

4 (niebieski) W związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi planowania 
obwodnicy Łagowa drogi wojewódzkiej 756 zwracam się z uprzejma 
prośbą o uwzględnienie w czasie projektowania drogi 756 zjazdu na 
drogę gminną nr 30 ponieważ mieszkam na działce siedliskowej nr 2739, 
brak zjazdu z drogi 756 utrudniał by mi dotarcie do sklepu, szkoły, 
ośrodka zdrowia i normalnego funkcjonowania, oraz dotarcie do mojej 
posesji. Z udostępnionych 4 wariantów jakie są do wglądu w tutejszym 
Urzędzie Gminy na działce 2739(24) nie jest planowana droga 756. 
Proszę o nie planowanie na działce siedliskowej 2739(24) drogi 
wojewódzkiej nr 756, ani żadnych dróg dojazdowych z innych dróg. 
Pragnę nadmienić iż numer działki siedliskowej został zmieniony z 24 na 
2739.  
Najbardziej z punktu widzenia społecznego jest wariant 4 (niebieski) 
który nie będzie hamował prac projektowych z powodu protestu 
właścicieli małych działeczek co jest dorobkiem całego życia.   Jak i z 
punktu ekonomicznego wzrośnie koszt inwestycji. Agencja Rolna Skarbu 
Państwa dysponuje gruntami którymi jest możliwe szybkie 
bezkonfliktowe poprowadzenie drogi wojewódzkiej 756. Pragnę 
nadmienić że w opracowanym planie zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Łagów jest uwzględnione skrzyżowanie z droga gminna nr 30 

Po przeanalizowaniu Pan uwag stwierdzamy, że inwestycja 
nie będzie kolidowała z Pana działką.  
W przypadku w którym budowa drogi wojewódzkiej nr 756 
pozbawi Pana dostępności komunikacyjnej do działki 
zostanie ona zapewniona za pośrednictwem dróg 
serwisowych.   
Jednocześnie informuje że w wyniku konsultacji 
społecznych po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje ogranicza dostępu do Pana działki. 
 

7. Pióro Elżbieta i 
Józef 

 Jako właściciele działki nr 70/8 wnioskujemy o zapewnienie dojazdu do 
drogi z budynków mieszkalnych przez nas zajmowanych. 

W przypadku w którym budowa drogi wojewódzkiej nr 756 
pozbawi Państwa dostępności komunikacyjnej do działki 
zostanie ona zapewniona za pośrednictwem dróg 
serwisowych. 

8. Świtek Kamila  Informuje, że na działce nr 256 w Łagowie został postawiony dom Projektowana obwodnica nie koliduje z działką nr 256. Na 
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Lp. Nazwisko i imię 
zgłaszającego 

Wariant 
preferowany 

Uwagi Sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag 

jednorodzinny na który gmina dała pozwolenie, jest to w bardzo bliskiej 
odległości od tego budynku. Nie zgadzam się na realizację planów takiej 
postaci. 

etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone badania 
natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zostaną 
zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji 
na środowisko i mieszkańców. 

9. Pióro Ludwik  Nie wyrażam zgody na przebieg budowy nowej drogi od strony drogi nr 
74 przez moją działkę nr 873. 
Zaplanowany przebieg nowego odcinka drogi z przedstawionym 
wariantem, moja działka stanie się bezużyteczna i straci na wartości. 
Proponuje przesuniecie drogi z działkami własności skarbu Państwa 
Agencja Rynku Rolnego.  

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką.  

10. Piórko Zdzisław  Nie wyrażam zgody na budowę drogi (obwodnicy drogi wojewódzkiej) 
przez moją działkę nr 748. proszę o przesuniecie drogi w kierunku 
zachodnim. Na działki Agencji. Droga ta spowodowałaby okrojenie mojej 
działki i spadek ceny. Zbyt niska cena z M2. 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką. 

11. Janowicz Sławek 4 (niebieski) Jestem właścicielem działki nr 764/2 w Łagowie. 
Po przeczytaniu projektu obwodnicy Łagowa w ciągu drogi wojewódzkiej 
756 wersja "ŻÓŁTA", informuje iż: 
- obwodnica w tej wersji nie poprawi jakości życia mieszkańców (zbyt 
bliska odległość od centrum) 
- nastąpi zanieczyszczenie środowiska od strony zachodniej (istnieje już 
zapylenie od strony wschodniej) 
- koncepcja nie jest perspektywiczna - ograniczy rozwój Łagowa w 
kierunku zachodnim 
- ma przebiegać przez prywatne działki, niszcząc majątek i plany 
życiowe ich właścicieli. 
- nie jest zgodna z lokalnym planem rewitalizacji Gminy na lata 2015-
2024. 
- rondo prawie w całości zaprojektowane jest na mojej działce, na co 
definitywnie nie wyrażam zgody. 
- nie ma na ten wariant poparcia Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich 
-Popieram koncepcje "NIEBIESKĄ" 

Uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w 
opracowaniu.  
 
W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID" 
 
Ponadto Inwestor jak i Gmina Łagów wskazały jako 
preferowany wariant 4 (niebieski). W wyniku konsultacji po 
przeanalizowaniu wniosków mieszkańców zaprojektowano 
wariant 5 (różowy) obwodnicy który jest odsunięty w 
kierunku zachodnim od m. Łagów. 

12. Girczys-Janowicz 4 (niebieski) Jestem właścicielką działki nr 764/2 w Łagowie. Uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w 



ANALIZA SPOŁECZNEJ AKCEPTOWALNOŚCI PROPONOWANYCH ROZWIĄZAŃ LOKALIZACYJNYCH 

Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS Marcin Dobek 8 
 

 

Lp. Nazwisko i imię 
zgłaszającego 

Wariant 
preferowany 

Uwagi Sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag 

Halina Po przeczytaniu projektu obwodnicy Łagowa w ciągu drogi wojewódzkiej 
756 wersja "ŻÓŁTA", informuje iż: 
- obwodnica w tej wersji nie poprawi jakości życia mieszkańców (zbyt 
bliska odległość od centrum) 
- nastąpi zanieczyszczenie środowiska od strony zachodniej (istnieje już 
zapylenie od strony wschodniej) 
- koncepcja nie jest perspektywiczna - ograniczy rozwój Łagowa w 
kierunku zachodnim 
- ma przebiegać przez prywatne działki, niszcząc majątek i plany 
życiowe ich właścicieli. 
- nie jest zgodna z lokalnym planem rewitalizacji Gminy na lata 2015-
2024. 
- rondo prawie w całości zaprojektowane jest na mojej działce, na co 
definitywnie nie wyrażam zgody. 
- nie ma na ten wariant poparcia Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich 
-Popieram koncepcje "NIEBIESKĄ" 

opracowaniu.  
 
W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID" 
 
Ponadto Inwestor jak i Gmina Łagów wskazały jako 
preferowany wariant 4 (niebieski). W wyniku konsultacji po 
przeanalizowaniu wniosków mieszkańców zaprojektowano 
wariant 5 (różowy) obwodnicy który jest odsunięty w 
kierunku zachodnim od m. Łagów. 

13. Janowicz  
Sławek 

4 (niebieski) Jestem właścicielem działki nr 764/1 w Łagowie. 
Po przeczytaniu projektu obwodnicy Łagowa w ciągu drogi wojewódzkiej 
756 wersja "ŻÓŁTA", informuje iż: 
- obwodnica w tej wersji nie poprawi jakości życia mieszkańców (zbyt 
bliska odległość od centrum) 
- nastąpi zanieczyszczenie środowiska od strony zachodniej (istnieje już 
zapylenie od strony wschodniej) 
- koncepcja nie jest perspektywiczna - ograniczy rozwój Łagowa w 
kierunku zachodnim 
- ma przebiegać przez prywatne działki, niszcząc majątek i plany 
życiowe ich właścicieli. 
- nie jest zgodna z lokalnym planem rewitalizacji Gminy na lata 2015-
2024. 
- rondo prawie w całości zaprojektowane jest na mojej działce, na co 
definitywnie nie wyrażam zgody. 
- nie ma na ten wariant poparcia Świętokrzyskiego Zarządu Dróg 
Wojewódzkich 
-Popieram koncepcje "NIEBIESKĄ" 

Uwagi zostały przeanalizowane i uwzględnione w 
opracowaniu.  
 
W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID" 
 
Ponadto Inwestor jak i Gmina Łagów wskazały jako 
preferowany wariant 4 (niebieski). W wyniku konsultacji po 
przeanalizowaniu wniosków mieszkańców zaprojektowano 
wariant 5 (różowy) obwodnicy który jest odsunięty w 
kierunku zachodnim od m. Łagów. 

14. Ńocoń Artur  W związku z projektowaną obwodnicą Łagowa, Nowa Stupia nie 
wyrażam zgody na przebieg drogi przez moją działkę nr 759 ponieważ 
uważam, że w sposób krzywdzący dziali moją nieruchomość.  
Od strony zachodniej droga graniczy z drogą gruntową nr 750 oraz z 
działką skarbu państwa Agencji Rynku Rolnego, dlatego dobrze by było 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 

Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
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żeby obwodnica była budowana na zachód od drogi gminnej 750. 
Projektant  który zaprojektował w/w obwodnicę ma możliwość 
zaprojektowania w/w drogi w ten sposób. 
Uważam, że dobrym rozwiązaniem będzie budowa obwodnicy wzdłuż 
drogi gminnej nr 750, gdyż nie ma potrzeby niszczyć i dzielić mojej 
własności na dwie części.  

zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Państwa działką. 

15. Gołębiowski Marek  Jako właściciel działek 113/4. 113/3, 113/2 i 113/1 sąsiadujących z 
przewidywana obwodnicą WARIANT 4 (niebieski). Jesteśmy przeciwni 
jej budowie, ponieważ będziemy mieli utrudniony dojazd do naszych 
działek, gdyż musimy jeździć przez ulicę Bardzką z potrzebnym 
sprzętem rolniczym. Ponadto droga, która została wybudowana z 
Łagowa do Sędka będzie bezużyteczna. a tak naprawdę cały ruch z ulicy 
Bardzkiej odciążała. 
 Dodatkowo ze względu na bliskość obwodnicy i zły nie praktyczny 
dojazd zmniejszy się również wartość naszych działek. 
Dlatego jesteśmy przeciwni budowie obwodnicy WARIANT 4 (niebieski). 
Prosimy aby pozytywnie rozpatrzyć ten wniosek i zastrzeżenia w nim 
zawarte.  

W przypadku w którym budowa drogi wojewódzkiej nr 756 
pozbawi Pana dostępności komunikacyjnej do działki 
zostanie ona zapewniona za pośrednictwem dróg 
serwisowych. Drogi gminne zlokalizowane na działkach 92 
i 116 zostaną włączone za pośrednictwem dróg 
serwisowych do ulicy Bardzkiej lub istniejącej drogi 
krajowej nr 74. Z uwagi na obowiązujące przepisy nie ma 
możliwości zaprojektowania kolejnego skrzyżowania w 
ciągu planowanej drogi obwodowej.  
W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 

16. Garbacka-Łach 
Izabela 

 Wnioskuje o przesuniecie projektowanej budowy obwodnicy Łagowa z 
działki 84 będącej moją własnością w stronę działek 85/9 i 85/12 - 
własność ANR. 

Po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który został 
przesunięty w kierunku północnym. Z uwagi na 
konieczność zachowania parametrów projektowanej drogi 
zgodnych z obowiązującymi przepisami nie ma możliwości 
uniknięcia kolizji z Pani działką.  
Jednak w przypadku realizacji inwestycji na działce 
prywatnej, za zajętą część wypłacone zostanie 
odszkodowanie określone przez niezależnego 
rzeczoznawcę na etapie decyzji "ZRID". 

17. Nawrocka Stefania  Zwracam się z prośbą o uwzględnienie mojego zastrzeżenia co do 
budowy obwodnicy  w miejscowości Łagów w ciągu drogi wojewódzkiej 
nr 756. Po zapoznaniu się z propozycją rozplanowania budowy 
przebiegającej przez szereg działek.  
Niniejszym nadmieniam, ze moja działka nr 741, za którą płacę podatek 
gruntowy jest ujęta w tym planie. To przykre że jest to czynione bez 
konsultacji z poszczególnymi użytkownikami. Jesteśmy w tym wszystkim 
bardzo zdezorientowani. To są działki po naszych rodzicach tzw zgwatki. 
Były lata (1973r.) kiedy zabierano właścicielom pole w zamian za renty 
bez możliwości przepisania na następców pomimo że były to ich 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Pani działką. 
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własności. Więc bronimy dziś tego co nam zostało. 

18. Teresa Rej. 3 (zielony)  
4 (niebieski) 

Zwracamy się z wnioskiem do tutejszego U.G. w Łagowie w związku z 
konsultacjami społecznymi odnośnie obwodnicy drogi 756 wokół Łagowa 
od strony zachodniej i chcemy zaprotestować w związku z propozycją 
prezentowaną na żółto w planach obwodnicy, która to propozycja 
zamyka Łagów od strony zachodniej w blisko domów i blokuje 
rozbudowę ulic i infrastruktury od strony zachodniej, stanowczo za blisko 
domów i jednocześnie zamyka tereny spacerowe i drogi rolne. 
Propozycja zaznaczona na niebiesko i zielono jest zdecydowanie lepszą 
propozycją ponieważ faktycznie omija Łagów i spełnia rolę obwodnicy. 
Protestujemy przeciwko Żółtej propozycji obwodnicy drogi 756. 
Stanowczo za blisko domów. 

Inwestor jak i Gmina Łagów wskazały jako preferowany 
wariant 4 (niebieski). W wyniku konsultacji po 
przeanalizowaniu wniosków mieszkańców zaprojektowano 
wariant 5 (różowy) obwodnicy który jest odsunięty w 
kierunku zachodnim od m. Łagów. 

19. Czajkowski Paweł  W związku z planowana budową obwodnicy Łagowa chciałbym wnieść 
swoje zastrzeżenia co do jej przebiegu. Zgodnie z przedstawioną 
koncepcją pod budowę tej trasy ma zostać przejęta należąca do mnie 
działka o numerze 257 stanowi ona większość posiadanych przeze mnie 
gruntów rolnych, niezbędnych do utrzymania mojego gospodarstwa w 
którym hoduje konie. W konsekwencji odebrania mi tej własności pod 
budowę obwodnicy pogorszeniu ulegnie i tak już nie łatwa sytuacja 
materialna zarówno moja, zony oraz dwóch synów chodzących jeszcze 
do szkoły. Biorąc pod uwagę powyższa okoliczność prosiłbym o 
skorygowanie trasy obwodnicy z pominięciem tejże działki stanowiącej 
podstawę gospodarstwa która jest źródłem utrzymania mojej rodziny 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". Odszkodowanie jest adekwatne do poniesionej 
szkody i powinno pozwolić na zakup działki rolnej w innym 
miejscu. 

20. Nawroccy Jan 
Andrzej 

 Szanowni Państwo - nie wyrażam zgody na obecny plan obwodnicy 
Łagowa. Droga ma przebiegać przez nasza działkę tj 207 Działka ta 
zostanie zniszczona, podzielona.  
Proszę o uwzględnienie naszej decyzji. 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
W przypadku podzielenia działki w sposób uniemożliwiający 
korzystanie z pozostałej części nieruchomości, na etapie 
decyzji "ZRID" Właściciel może złożyć stosowny wniosek o 
wykup nienadającej sie do zagospodarowania części działki 
tzw. resztówki.  

21. Pastuszko Alina i 
Wojciech 

 Mieszkamy na działce nr 70/6 położonej w Woli Łagowskiej. W związku z 
tym prosimy o przesuniecie planowanej do budowy drogi na teren 
targowicy. Prowadzenie drogi wojewódzkiej w pobliżu zabudowań 
spowoduje duże uciążliwości (huk, hałas) dla mieszkańców, który i tak z 
powodu targowicy przez dwa dni w tygodniu mogą dość utrudnić (dojazd 
samochodów, ciągników ok godziny 4 nad ranem). Ponadto prosimy o 
zapewnienie bezpiecznego włączenia drogi dojazdowej mieszkańcom 

Po przeanalizowaniu wniosku, Jednostka Projektowa nie 
widzi podstaw do korekty przebiegu projektowanej drogi 
obwodowej w kierunku istniejącej targowicy. Inwestycja nie 
koliduje z Państwa działką. Ponadto z informacji 
uzyskanych od przedstawicieli Gminy, plac targowy był 
poddany modernizacji/remontowi i niszczenie go mija się z 
interesem społecznym.  
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jak też wykonanie chodnika.  Dodatkowo w przypadku w którym budowa drogi 
wojewódzkiej nr 756 pozbawi Państwa dostępności 
komunikacyjnej do działki zostanie ona zapewniona za 
pośrednictwem dróg serwisowych. 
Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone badania 
natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zostaną 
zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji 
na środowisko i mieszkańców. 

22. Forma Teodora i 
Stefan 

 Mieszkamy na działce nr 70/7 położonej w Woli Łagowskiej. W związku z 
tym prosimy o przesuniecie planowanej do budowy drogi na teren 
targowicy. Prowadzenie drogi wojewódzkiej w pobliżu zabudowań 
spowoduje duże uciążliwości (huk, hałas) dla mieszkańców, który i tak z 
powodu targowicy przez dwa dni w tygodniu mogą dość utrudnić (dojazd 
samochodów, ciągników ok godziny 4 nad ranem). Ponadto prosimy o 
zapewnienie bezpiecznego włączenia drogi dojazdowej mieszkańcom 
jak też wykonanie chodnika.  

Po przeanalizowaniu wniosku, Jednostka Projektowa nie 
widzi podstaw do korekty przebiegu projektowanej drogi 
obwodowej w kierunku istniejącej targowicy. Inwestycja nie 
koliduje z Państwa działką. Ponadto z informacji 
uzyskanych od przedstawicieli Gminy, plac targowy był 
poddany modernizacji/remontowi i niszczenie go mija się z 
interesem społecznym. 
Dodatkowo w przypadku w którym budowa drogi 
wojewódzkiej nr 756 pozbawi Państwa dostępności 
komunikacyjnej do działki zostanie ona zapewniona za 
pośrednictwem dróg serwisowych. 
Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone badania 
natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zostaną 
zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji 
na środowisko i mieszkańców. 

23. Partyka Sławomir  Jako właściciel działki nr 114/2 położonej w gminie Łagów, przez którą 
planowany jest przebieg obwodnicy Łagowa (wariant IV niebieski) 
informuje iż nie wyrażam zgody na przebieg obwodnicy przez moją 
działkę. 
Składam jednocześnie wniosek, aby planowaną trasę obwodnicy 
przesunąć w kierunku Złotej Wody 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Pana działką. 

24. Sarneccy Krzysztof 
i Marzena 

 Jako właściciel działki nr 114/1 położonej w gminie Łagów, przez którą 
planowany jest przebieg obwodnicy Łagowa (wariant IV niebieski) 
informuje iż nie wyrażam zgody na przebieg obwodnicy przez moją 
działkę. 
Składam jednocześnie wniosek, aby planowaną trasę obwodnicy 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
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Uwagi Sposób uwzględnienia zgłoszonych uwag 

przesunąć w kierunku Złotej Wody zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Pana działką. 

25. Kotwa Grzegorz   Przesuniecie obwodnicy w końcowy odcinek działki bliżej pól ANR. W 
przypadku nie uwzględnienia wniosku wykup całej działki. 

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 

Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Pana działką. 

26. Pacyga Zdzisław  Uwagi: 
Projektowana droga 756 (wariant nr 4) w propozycji jej przebiegu na 
odcinku od projektowanego węzła z drogą S74 do wejścia w tereny 
państwowe przed kirkutem i obecną drogą 74 przecina dolinę Łagowicy 
poprzez tereny cenne przyrodniczo, rekreacyjnie, krajobrazowo (teren 
niemal nienaruszony do tysięcy lat) i kulturowo, oraz przez prywatne 
działki rolne, w tym działki, których jestem właścicielem. Zakres 
inwestycji zdecydowanie wyznaczy na długo granice miejscowości 
Łagów i to co w jej obszarze zostanie zachowane. Biorąc pod uwagę, że 
w otoczeniu i granicach Łagowa takich obszarów jest coraz mniej, a 
mając na uwadze obowiązek prawny i moralny ochrony takich miejsc 
(choćby dla naszych dzieci) należy zmienić przebieg drogi 756 w tym 
miejscu, tym bardziej, że niewielka korekta trasy 756 w tym miejscu nie 
powoduje znacznych implikacji finansowych, a być może nie spowoduje 
żadnych skutków finansowych. 
W polu projektowanej drogi i od niej w kierunku ulicy Słupskiej znajdują 
się pozostałości po umocnieniach wojskowych z okresu drugiej wojny 
światowej, przy których znalezione zostały archeologicznie wartościowe 
przedmioty - narzędzia kamienne (działka nr 18 najwięcej) sprzed 
kilkudziesięciu tysięcy lat. Zaznaczenie miejsc przyrodniczych i okopów z 
drugiej wojny światowej na załącznikach. Na terenie w stronę 
zabudowań ulicy Słupskiej znajduje się geologiczne stanowisko 
dokumentacyjne i cenne naukowo odsłonięcie geologiczne (zaznaczone 
na załącznikach). W tym samym odcinku Sosny i Łagowicy znajdują się 
siedliska różnych gatunków fauny i flory będącymi pod ścisłą ochroną 
(zaznaczone na załącznikach nr 1 i nr 2). Teren przy zbiegu Sosny i 
Łagowicy jest miejscem rekreacyjnym wykorzystywanym w cieplejsze dni 
latem do zabawy w rzece i na brzegach, zimą pagórki w tym miejscu 
służą do zabaw zimowych. 

Proponowane przeze mnie we wnioskach obejście tego miejsca 
pozwoliłoby zachować w obszarze Łagowa terenu o wysokich walorach 

W przypadku stwierdzenia kolizji ze stanowiskiem 
archeologicznym, zgodnie z wymaganiami WOUOZ, przed 
rozpoczęciem prac zostaną przeprowadzone 
specjalistyczne badania archeologiczne.  
Na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone badania 
natężenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza itp. W 
przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości zostaną 
zastosowane rozwiązania ograniczające wpływ inwestycji 
na środowisko i mieszkańców. 
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przyrodniczych, krajobrazowych, rekreacyjnych i kulturowych. 
Subiektywnie oceniając naruszenie terenu gospodarstwa i stosunkowa 
niewielka odległość od domu drogi 756 w założonym przebiegu wariantu 
nr 4 pogorszy standardy gospodarstwa ekologicznego, a hałas z drogi 
pogorszy komfort wypoczynku turystów- gości naszego gospodarstwa. 
Rozwiązania wariantów 1-3 w tym terenie jeszcze bardziej ingerują w 
walory tego miejsca. 

Wnioski: 
Ponieważ jest możliwość poprowadzenia optymalnego przebiegu drogi 
756 (w założeniach wariantu 4) w opisanym odcinku poprzez tereny 
mniej wartościowe 
wnoszę o: 
poprowadzenie odcinka projektowanej drogi po zachodniej stronie 
Łagowa od drogi krajowej 74 poprzez teren gruntów państwowych 
omijając wcześniej teren cmentarza (kirkut) przez rzekę Sosna i za rzeką 
Sosna skręt i poprzez rzekę Łagowica w kierunku planowanego węzła na 
istniejącej drodze wojewódzkiej 756 bez wchodzenia w grunty prywatne 
przed przejściem przez rzekę Sosna. Wnioskowany przeze mnie 
orientacyjny przebieg tego odcinka drogi jest zaznaczony na szkicu 
załącznika nr 1 i nr 2. 
Mój wniosek motywuję także w/w względami społecznymi tj. zachowanie 
w obszarze Łagowa miejsc cennych przyrodniczo i terenu, który ma 
szansę stać się "hitem" archeologicznym. Zbieg rzeki Sosna i Łagowicy 
jest miejscem rekreacyjnym dla wielu mieszkańców Łagowa, w ciepłe dni 
odpoczywają tu dzieci bawiąc się czystym potokiem, a zimą 
korzystających z pagórków tego miejsca. 
Oddajając się o kilkadziesiąt metrów przebieg drogi 756 oszczędzi się 
dyskomfortu sąsiedztwa drogi wojewódzkiej. 
Zaprojektowanie drogi z proponowanymi przeze mnie zmianami nie 
wpłynie w przyszłości na znaczne pogorszenie atrakcyjności naszego 
gospodarstwa. Oddalony hałas nie będzie zbyt odczuwalny przez 
turystów, a poprowadzenie drogi poza naszym terenem nie pogorszy 
standardów gospodarstwa ekologicznego. Nasze gospodarstwo 
ekologiczne z funkcją przyjmowania turystów jest naszym jedynym 
źródłem utrzymania, tracącym w ostatnich latach atrakcyjność poprzez 
dotychczasowe decyzje i działania poprzednich władz gminnych (m.in. 
lokacja kopalń i zniszczenie środowiska).  
Mając na uwadze względy społeczne, środowiskowe a także obawiając 
się o przyszł9ość rodziny wnioskuję o uwzględnienie mojego wniosku w 
sprawie w/w zmian projektowanego przebiegu drogi 756. 
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27. Miechowioz Marian  Wnoszę zastrzeżenie do wyłożonego Projektu przebiegu Drogi 
Wojewódzkiej nr 756 na odcinku w miejscowości Łagów, który dotyczy 
działek, gruntu stanowiącego moją własność nr 754, nr 755. 
Rozwiązania graficzne projektowanej nowej drogi krajowej nr 74 przez 
kilkanaście działek gruntowych o powierzchni do 50 arów które stanowią 
własność osób fizycznych, w tym również i moich nr 754 i 755. 
Lokalizacja tej drogi całkowicie uniemożliwi prawidłowe ich 
zagospodarowanie, zostanie zajęta ponad 1/3 na pas drogowy. Bardziej 
właściwym rozwiązaniem według mnie, jest przeniesienie części 
projektowanego odcinka w kierunku zachodnim przez grunty stanowiące 
własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnej. 
 Według mnie jest to jedyne możliwe do zrealizowania, zaprojektowania 
Drogi Wojewódzkiej. Wnosząc zastrzeżenie proszę o jego 
przeanalizowanie i powiadomieniem mnie pisemnie o sposobie 
rozwiązania, przedstawionego problemu.  

W przypadku realizacji inwestycji na działce prywatnej, za 
zajętą część wypłacone zostanie odszkodowanie określone 
przez niezależnego rzeczoznawcę na etapie decyzji 
"ZRID". 
Jednak po przeanalizowaniu wniosków mieszkańców 
zaprojektowano wariant 5 (różowy) obwodnicy który nie 
koliduje z Pana działką. 
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4. Podsumowanie i wnioski. 
Podsumowując wszelkie zebrane wnioski i uwagi należy stwierdzić, iż przedstawione rozwiązania 

spotkały się z częściową aprobata społeczeństwa największy konflikt społeczny generują one wśród 
mieszkańców sąsiadujących bezpośrednio z proponowaną drogą lub właścicieli działek przejmowanych pod 
drogę. Z uwagi na informację uzyskana od mieszkańców na temat właściciela działek sąsiadujących z 
inwestycją w porozumieniu z Gminą został zaproponowany kolejny wariant (5) przesunięty nieznacznie w 
kierunku zachodnim. Rozwiązanie to ominie w znacznym stopniu działki prywatne przejmowane w poprzednim 
rozwiązaniu.  

Rozwiązanie powstałe w wyniku konsultacji społecznych jest najbardziej optymalne pod względem 
ekonomicznym oraz społecznym dla Zamawiającego. Analiza akceptowalności społecznej jednoznacznie 
wskazuje, iż projekt po uwzględnieniu wniosków mieszkańców znajdzie wśród społeczeństwa znaczne poparcie.  
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ZAŁĄCZNIK 1 
ZAŁACZNIK GRAFICZNY PRZEDSTAWIONY NA 

KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH 



LEGENDA:

ist. ciek wodny

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 1

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 2

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 3

(obwodnica m. Łagów)

proj. wg odrębnego opracowania - droga szybkiego ruchu S74

ist. droga krajowa

ist. droga wojewódzka

ist. droga gminna

Biuro Opracowywania Programów

i Projektów Inżynierii Komunikacyjnej Marcin Dobek

tel./fax (+48-82) 560-58-27

ul. Matejki 7, 22-100 Chełm

w
w

w
.
l
i
s
p

u
s
.
p

l

e
-
m

a
i
l
:
 
b

i
u

r
o

@
l
i
s
p

u
s
.
p

l

Urzad Gminy Łagów
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26-025 Łagów

Świętokrzyski Zarzad Dróg Wojewódzkich w Kielcach
ul. Jagielońskia 72

25-602 Kielce

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 4

(obwodnica m. Łagów)
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ZAŁĄCZNIK 2 

CZĘŚC GRAFICZNA Z UWZGLEDNIENIEM UWAG, 
WNIOSKÓW I ZASTRZEŻEŃ MIESZKAŃCOW 

 
 
 
 
 
 



LEGENDA:

ist. ciek wodny

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 1

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 2

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 3

(obwodnica m. Łagów)

proj. wg odrębnego opracowania - droga szybkiego ruchu S74

ist. droga krajowa

ist. droga wojewódzka

ist. droga gminna
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proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 4

(obwodnica m. Łagów)

proj. droga wojewódzka nr 756/pas drogowy - Wariant 5

(obwodnica m. Łagów)




