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Urząd Miasta Grajewo 

ul. Strażacka 6A 
19 – 200 Grajewo 

Dot.: Rozbudowy drogi krajowej nr 65 na odcinku  granica województwa – DK61  
  w Grajewie. 

Szanowni Państwo, 

 W związku z realizacją na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych oddział  

w Białymstoku dokumentacji projektowej pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku granica 

województwa – DK61 w Grajewie” oraz w nawiązaniu do uwag przekazanych pismami nr 

GK.7211.30.2022 z dnia 19.07.2022 r. (data wpływu 25.07.2022 r.)  oraz GK.7211.36.2022 z dnia 

01.09.2022 r. (data wpływu 20.09.2022r) informujemy co następuje: 

1. Przedmiotowa uwaga wskazana została w protokole z konsultacji z mieszkańcami w dniu 

04.02.2022 r. W piśmie nr DK-65/129/02-2022 z dnia 28.02.2022 r. odnieśliśmy się do 

analizowanej kwestii. 

2. Informujemy, że zaniechano montażu wygrodzeń. Dodatkowa jezdnia oraz chodnik zostaną 

rozróżnione kolorystyką i rodzajem nawierzchni. Wprowadzano także, zmianę  

w projektowanej organizacji ruchu. Uściślając, nie przewiduje się wykonania przejścia dla 

pieszych na wysokości budynku przy ul. Ełckiej 11, takowe przejście zlokalizowane 

zostanie naprzeciwko obiektu przy ul. Ełckiej 9. 

3. Informujemy, że wprowadzono zmiany w projektowanej organizacji ruchu. 

4. Informujemy, że uwaga została uwzględniona oraz wprowadzona do dokumentacji. 

5. Informujemy, że obsługa nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Ełckiej 45 zapewniona jest 

poprzez zjazd indywidualny z ul. Dwornej. Obsługa hurtowni elektrycznej może być 

zapewniona poprzez zjazd publiczny na dz. ew. 970/9. Informujemy, że przy przyjętych 

parametrach DK-65 należy ograniczać dostępność jezdni głównej. 

6. Przedmiotowa uwaga wskazana została w piśmie nr GK.7211.19.2022r. z dnia 

17.06.2022r. W piśmie nr DK-65/389/07-2022 z dnia 08.07.2022 r. odnieśliśmy się do 

analizowanej kwestii. 

Inwestor: 

Skarb Państwa  
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad  
reprezentowany przez  
GDDKIA Oddział w Białymstoku 
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok 
 

mailto:biuro@robimart.pl
http://www.robimart.pl/


               PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK        
 

 
ROBIMART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ                                                                                                                                                                                                                                                    

ul. Mechaników 1 A lok.3, 05-800 Pruszków                                                                                                                                                                                         NIP: 534-243-57-32 
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego                                                                                     KRS: 0000344073 
Wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł                                                                                                                                                                                             REGON: 142150590 
Bank: mBank S.A. nr konta: 42 1140 2004 0000 3902 7496 0119                 tel.: (22) 245-34-00 ; fax.: (22) 398 70 91 

                                                       e-mail: biuro@robimart.pl ; www.robimart.pl  

7. Informujemy, że uwaga została uwzględniona oraz wprowadzona do dokumentacji. 

8. Informujemy, że w ciągu prawostronnego chodnika na odcinku od projektowanego ronda do 

końca naszego opracowania występują liczne schody do nieruchomości zlokalizowane  

w pasie drogowym. Szerokość ich jest zmienna, największa ingerencja w chodnik to około 

1,3 m. Minimalna dopuszczalna przepisami prawa szerokość wyznaczonego miejsca 

postojowego to 2,5 m. Rzeczywista szerokość użytkowa chodnika w tym przypadku 

wyniesie mniej niż 4,0 m przez co nie ma możliwości wyznaczenia miejsc postojowych na 

analizowanych odcinku chodnika. Jednocześnie informujemy, że analizowany fragment 

drogi krajowej nr 61 przekazany został w zarząd podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich  

w Białymstoku. 

 

 

 

 

 

      Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki 

1. Plan sytuacyjny 

2. Koncepcja oznakowania 

 

Do wiadomości: 

Generalna Dyrekcja Dróg Karajowych i Autostrad O/ Białystok 

ul. Zwycięstwa 2 

15-703 Białystok 

 

Wszelką korespondencję prosimy kierować na adres: 

ROBIMART Sp. z o.o. 

ul. Mechaników 1 A lok.3 

05-800 Pruszków 

mailto:biuro@robimart.pl
http://www.robimart.pl/

