
Załącznik nr 1. 

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 18.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego „Koncepcji Programowej 

budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta" Zadanie 4 - na terenie m. Gdyni. 

Spotkanie odbyło się w świetlicy w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni, przy ul. Nagietkowej 73. 

 

 

L.P. 
Treść pytania do 

Wykonawcy Projektu 
Odpowiedź na pytanie 

1. Apel o bezkolizyjny dojazd 

do centrum Gdyni. Dojazd 

obecnie często jest 

zakorkowany. 

Lepszym rozwiązaniem 

byłoby włączenie Trasy 

Kaszubskiej do węzła 

Owczarnia. 

Konieczna jest współpraca 

miasta z GDDKiA. 

Dlaczego nie ma nikogo z 

miasta? 

Przedstawiciele miasta zostali zaproszeni przez organizatorów na spotkanie informacyjne. 

2. Ulica Anyżowa – jak będzie 

wyglądała sytuacja ludzi na 

tej ulicy? 

Ulicą Anyżową nie można 

będzie zjechać w stronę 

miasta. 

Czy będzie współpraca 

miasta i GDDKiA? 

Czy inwestycje miasta i S6 

będą wykonywane 

jednocześnie? 

Węzeł Gdynia Dąbrowa w rejonie Polifarbu jest skrzyżowaniem dwupoziomowym z wiaduktem w ciągu 

drogi ekspresowej. Tworzy on z węzłem Chwaszczyno węzeł zespolony i jego łącznice są wyłączne i 

wyłączane z dróg zbiorczo-rozprowadzajacych projektowanych na tym odcinku wzdłuż drogi 

ekspresowej. 

GDDKiA na bieżąco współpracuje z Miastem przy opracowywaniu rozwiązań technicznych. 



Czy na skrzyżowaniu 

Rdestowej i Polifarbu będzie 

wiadukt? 
 

3. Ruch Karwiny – Chylonia: 

czy będzie prowadzony tylko 

przez Nowowiczlińską? 

Dlaczego ul. Nowowiczlińska 

ma tylko jeden pas w 

kierunku Dąbrowy. 

Powrót z centrum Gdyni do 

Dąbrowy – proszę omówić 

przebieg trasy po inwestycji. 

Węzeł Wielki Kack – obawa 

o zakorkowanie ul. 

Nowowiczlińskiej – przy 

ruchu Karwiny – Chylonia. 

Czy rozważano pomysł 

wybudowania ronda na końcu 

ul. Nowowiczlińskiej? 

Czy zostaną zaprojektowane 

ekrany wygłuszające hałas 

przy ul. Lubczykowej i 

Anyżowej? 
 

Zakres inwestycji związanej z budową drogi S6 został wyznaczony liniami określonymi w Decyzji 

Środowiskowej. Obecnie wjazd na Dąbrowę blokuje skrzyżowanie ul. Nowowiczlińskiej z ul. Rdestową. 

Jest ono poza decyzją Środowiskową i należy do inwestycji miejskich. Budowa planowanej ul. Jana 

Nowaka-Jeziorańskiego leży w gestii miasta. Inwestor drogi S6 przebudowuje lub buduje drogi gminne 

tylko w niezbędnym zakresie, jaki wynika z kolizji Inwestycji z istniejącym układem drogowym.  

Na osiedle Dąbrowa będzie można wjechać poprzez projektowany bezkolizyjny węzeł "Gdynia Dąbrowa". 

Węzeł posiada pasy włączenia i wyłączenia i jest podłączony do istniejącego układu drogowego, co 

umożliwia zjazd na osiedle Dąbrowa. Włączenie ul. Anyżowej do ul. Nowowiczlińskiej, ze względu na jej 

odległość od projektowanej łącznicy z Chyloni, zostanie zlikwidowane. Na spotkaniu Miasto 

zadeklarowało budowę łącznika wzdłuż ul. Nowowiczlińskiej od ul. Anyżowej do ul. Lukrecjowej. Miasto 

zadeklarowało, że przedmiotowy łącznik powstanie przed budową Trasy Kaszubskiej. Budowa ronda na 

podłączeniu węzła do ul. Nowowiczlińskiej jest niemożliwe z uwagi na plany miasta, które przewidują 

rozbudowę ul. Nowowiczlińskiej do dwóch jezdni. Obiekt mostowy zaprojektowany nad ul. 

Nowowiczlińską uwzględnia jej rozbudowę do dwóch jezdni. 

Ekrany we wskazanych miejscach powstaną. Skuteczność ekranów jest większa, gdy znajdują się w 

bliższej odległości od zabudowy. Inwestor jest zobowiązany w kwestii hałasu do zapewnienia warunków 

normatywnych w dzień jak i nocy dla wszystkich przyległych do drogi budynków. 

4. Umożliwienie zjazdu z 

Chyloni na ul. 

Nowowiczlińską będzie w 

czasie wypadków i kolizji na 

Obwodnicy Trójmiasta (OT) 

powodował ucieczkę 

samochodów z Obwodnicy i 

Zdarzenia drogowe na OT nie będą blokowały ruchu, ponieważ Obwodnica na tym odcinku będzie 

posiadała po 3 pasy ruchu i dodatkowo pas awaryjny. Obecnie Obwodnica posiada dwa pasy ruchu i nie 

posiada pasa awaryjnego. 

Przyjęte w projekcie rozwiązania komunikacyjne były uzgadniane z ZDiZ w Gdyni oraz z Prezydentem 

Miasta. 



tworzenie się korków. 

Wniosek o powtórzenie 

spotkania z Udziałem 

przedstawicieli Miasta. 

5. W koncepcji brakuje 

połączenia na węźle 

Chwaszczyno zintegrowanym 

z węzłem Dąbrowa w 

kierunku z Żukowa na węzeł 

Dąbrowa? 

Osiedle Kacze Buki – brak 

bezpośredniej możliwości 

zjazdu na Wiczlino. 

Dlaczego odcinki włączania 

się do ruchu są takie krótkie? 

Dlaczego droga ekspresowa 

na odcinku węzeł 

"Chwaszczyno" - "Wielki 

Kack" posiada 3 pasy ruchu?  

Bezpośrednie podłączenie kierunku Żukowo - węzeł Dąbrowa jest analizowane. Łącznica półbezpośrednia 

Gdynia - Lębork jest dominująca i dla niej musimy zapewnić odpowiednie warunki ruchowe. Jeżeli 

odległości przeplatania zostaną zachowane o normatywnych długościach i będzie panował odpowiedni 

poziom swobody ruchu to wtedy zostanie wprowadzona dodatkowa relacja OMT - węzeł "Gdynia 

Dabrowa". 

6. Dlaczego nie ma węzła z 

pierwszej koncepcji? 

W studium na skrzyżowaniu z ul. Nowowiczlińską było skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją 

świetlną. Skrzyżowanie to miało zapewnione wszystkie relacje. Ażeby pominąć relację najbardziej 

dławiącą (lewoskręt) został zaprojektowany węzeł z ul. Nowowiczlińską. Wszystkie budynki 

zlokalizowane po południowej stronie drogi ekspresowej od Obwodnicy Zachodniej do skrzyżowania z ul. 

Nowowiczlińską są przewidziane do wyburzenia. 

7. Proszę przedstawić procedurę 

wypłaty odszkodowań? 
Dla przejmowanych pod pas drogowy nieruchomości odszkodowanie jest ustalane w trybie postępowania 

administracyjnego prowadzonego przez wojewodę pomorskiego. Wojewoda powołuje rzeczoznawcę 

majątkowego, który wykonuje operat szacunkowy, który stanowi podstawę do wypłacenia 

odszkodowania. Na podstawie operatu jest wydawana decyzja administracyjna, której stroną jest również, 

GDDKiA, która po uprawomocnieniu decyzji wypłaca właścicielowi nieruchomości odszkodowanie. 

Metodę ustalenia wartości odszkodowania w operacie szacunkowym przyjmuje rzeczoznawca majątkowy. 

Przy wycenie przeważnie jest to wartość rynkowa lub wyjątkowo dla przypadków indywidualnych 

odtworzeniowa. 



8.  Czy to prawda, że musimy 

wyprowadzić się w ciągu 

dwóch miesięcy? 

Czy pieniądze dostaniemy od 

razu? 

Właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz budynkami, które stanowią 

miejsce pracy, w celu skrócenia procedury odszkodowawczej, Inwestor (GDDKiA) proponuje podpisanie 

ugody administracyjnej. Inwestor ma świadomość trudności, z jakimi borykają się właściciele 

nieruchomości zabudowanych. W takim przypadku, w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej (ZRID), rzeczoznawca majątkowy, powołany w tym przypadku przez GDDKiA, 

otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego. Jeśli właściciel nieruchomości zaakceptuje 

wycenę, GDDKiA może w krótkim czasie podpisać ugodę administracyjną u wojewody. W ten sposób 

pomijane są długotrwałe procedury administracyjne konieczne w przypadku prowadzenia postępowania 

przez wojewodę. Taka ugoda pozwala na wypłacenie odszkodowania w terminie około 3-4 m-cy od 

wydania decyzji ZRID. Pierwsze kontakty Inwestora z właścicielami przejmowanych nieruchomości 

nastąpią już w chwili składania do wojewody wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

Bardzo często na przeszkodzie do szybkiego przeprowadzenia całej procedury odszkodowania stoją 

uregulowania prawne (księgi wieczyste) i administracyjne (adres w ewidencji gruntów) nieruchomości. 

Bardzo ważną rzeczą jest, ażeby właściciele nieruchomości posiadali uporządkowany stan prawny 

nieruchomości w księgach wieczystych oraz w ewidencji gruntów prowadzonej przez Ośrodki Geodezyjne 

w Starostwach. Ewidencja powinna zawierać aktualne adresy zamieszkania, bowiem na znajdujący się w 

niej adresy będzie wysyłana cała korespondencja związana z nabywaniem nieruchomości. W księgach 

wieczystych należy uaktualnić wszystkie zapisy odnośnie n. obecnego właściciela, spadków, służebności, 

ograniczonych praw rzeczowych i hipotek. Wszystkie zmiany w tych dokumentach mogą być 

przeprowadzone tylko na wniosek właściciela nieruchomości. Nieuporządkowany stan prawny tych 

dokumentów znacznie wydłuża cały proces odszkodowawczy. 

 

9. Jaka jest procedura wypłaty 

odszkodowania w przypadku 

współwłasności? 

W przypadku współwłasności odszkodowanie jest wypłacane wszystkim współwłaścicielom, zgodnie z 

udziałami, które są wpisane w księdze wieczystej. Proszę zwrócić uwagę, ażeby suma wszystkich 

udziałów zawsze wynosiła 100%. 

10. Gdzie zgłosić zmianę 

właściciela nieruchomości? 

Jeśli zmiana, wynikająca z nabycia spadku, została przekazana do sądu to sąd, zgodnie z opisem 

wskazanym w postanowieniu, wpisze spadkobierców. Dodatkowo należy zwrócić się do ewidencji 

gruntów, którą prowadzi Urząd Miasta, ażeby uaktualnić wpisy odnośnie danych adresowych właściciela 

nieruchomości. 

11. Czy odszkodowanie będzie 

wypłacane całościowo czy w 

transzach? 

Odszkodowania są ustalane w trybie decyzji lub ugody administracyjnej zawieranej u wojewody. W obu 

przypadkach odszkodowanie jest wypłacane jednorazowo w całości. 



12. Czy można liczyć na  

powtórzenie w styczniu 

spotkania z kompetentnymi 

przedstawicielami władz 

miasta? Czy GDDKiA 

weźmie w nim udział? 

Jak będzie wyglądała kwestia 

ekranów na ul. Oliwkowej? 

Jak mieszkańcy ul. 

Oliwkowej będą zjeżdżać do 

Gdyni? 

 

Jeżeli wniosek o ponownym spotkaniu wpłynie do GDDKiA i jeżeli Dyrektor Oddziału wyrazi zgodę to 

kompetentni przedstawiciele Inwestora wezmą w nim swój udział. 

Ul. Oliwkowa na pewnym odcinku z uwagi na rozbudowę przekroju OT zostanie przekształcona w ciąg 

pieszy. Odtworzenie i zachowanie ciągłości ul. Oliwkowej wiązałoby się z dodatkowymi wyburzeniami. 

Wjazd na ul. Oliwkową do Gdyni i powrót z Gdyni będzie odbywał się przez ulicę Rdestową i 

Nowowiczlińską. 

Dodatkowo wjazd i wyjazd z ul. Oliwkowej jest możliwy poprzez ul. Rdestową z drogi ekspresowej przez 

węzeł "Gdynia Dąbrowa". 

Odnośnie ekranów będzie zmieniony przekrój Obwodnicy Zachodniej, ale ekrany są wzdłuż ul. 

Oliwkowej są zaprojektowane i powstaną. Dla każdej zabudowy zlokalizowanej w pobliżu drogi będą 

zapewnione warunki normatywne. Ochrona od hałasu na pewno będzie lepsza niż obecnie. Należy 

pamiętać, że ochrona akustyczna przy Trasie Kaszubskiej jest projektowana na prognozowany ruch w 15-

tym roku po oddaniu drogi do użytkowania. 

13. Odcinek Węzeł Dąbrowa – 

Obwodnica – czy jest tam 

projektowana jakaś kładka z 

dzielnicy do krajobrazowego 

Parku Trójmiejskiego? 

Na wniosek Rady Dzielnicy Dąbrowa została zaprojektowana kładka dla pieszych nad istn. ul. 

Chwaszczyńską, zgodnie z rysunkiem syt.ark.nr 20. 

 

14. W jaki sposób będzie można 

przejechać rowerem starą DK 

20 w stronę Żukowa? 

Co z komunikacją miejską 

przy ul. Nowej Rdestowej? 

Czy nie da się zachować 

przebiegu starej DK 20? 

Ulica Źródło Marii – czy tam 

może być przepust 

rowerowo-pieszy? 

Wzdłuż projektowanej tzw. ul. Nowej Rdestowej, która po południowo zachodniej stronie węzła 

"Chwaszczyno" będzie podłączona do przebiegu drogi nr 20, został zaprojektowany chodnik i ścieżka 

rowerowa. 

Lokalizacja nowych przystanków komunikacji zbiorowej została uzgodniona z Zarządem Komunikacji 

Miejskiej (ZKM) Gdynia. Będą one usytuowane wzdłuż ul. Nowej Rdestowej i są to przystanki: 

Chwaszczyno-Gdyńska, Polna II, Polna I, Rewerenda, Pomianowskiegio i trzy przystanki Rdestowa-

Skrzyżowanie. Przystanki z zatokami zostały zaprojektowane również po południowej stronie drogi 

ekspresowej tj. Krzemowa Polifarb i Kacze Buki. Lokalizacja wszystkich przystanków została pokazana 

na planach sytuacyjnych w zakładce "Spotkania informacyjne" w folderze "Miasto Gdynia". 

Z uwagi na budowę węzła "Chwaszczyno" nie można zachować starego przebiegu drogi nr 20. Od węzła 

"Chwaszczyno" funkcję drogi nr 20 przejmie odcinek projektowanej ul. Nowej Rdestowej. 

Połączenie Wielkiego Kacka z częścią leśną obszaru po drugiej stronie OT tunelem pieszo rowerowym na 

chwilę obecną nie jest planowane. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy wiadukt w ciągu ul. 

Lipowej, który umożliwia dostęp mieszkańców Wielkiego Kacka do terenów leśnych. 



15. Odcinek ekranów od węzła 

Wielki Kack w kierunku 

Osowej. Czy na tym odcinku 

są planowane ekrany 

akustyczne?  

Na tym odcinku w ramach Inwestycji są planowane ekrany akustyczne. 

Każdy budynek, który jest zabudową chronioną zgodnie z rozporządzeniem będzie miał zapewnione 

warunki normatywne. Nowe odcinki ekranów zostały zaprojektowane z obydwu stron OT. Dotychczas 

prowadzone postępowania dla istniejącej OT w sprawie budowy ekranów było prowadzone dla innych 

warunków, czyli dla obecnego natężenia ruchu. Natomiast w projekcie Trasy Kaszubskiej jest to natężenie 

symulowane dla zmienionego układu drogowego dla roku 2035. Projektowane ekrany, pokazane na planie 

sytuacyjnym linią różową, stanowią przedłużenie (kontynuację) ekranów przedstawionych linią szarą, 

które będą wykonane do końca przyszłego roku, (dla których obecnie jest opracowywany odrębny projekt 

budowlany przez firmę Via Polonia). 

16. Czy będą ekrany przy ul. 

Górniczej? 

Czy garaże przy ul. Górniczej 

zostaną czy będą zburzone? 

Czy będą wycinane drzewa? 

Przy ul. Górniczej nie jest przewidywana budowa ekranów, ponieważ na wysokości garaży i zabudowy 

projektowana łącznica będzie prowadzona w bardzo dużym wykopie i w tym przypadku nie ma potrzeby 

budowy ekranów. 

Garaże zostaną zachowane. 

Wycinka drzew zostanie przeprowadzona w pasie drogowym natomiast w ramach Inwestycji planowane 

są również nowe nasadzenia, które między innymi stanowią rekompensatę za przeprowadzoną wycinkę. 

17. Rondo przy ul. Anyżowej – 

prośba o ponowne 

rozpatrzenie kwestii? 

Połączenie z DK 20 – 

problem z bardzo długim 

dojazdem, wniosek o tunel w 

tym miejscu. 

Rondo nie może powstać z uwagi na docelowy przebieg ul. Nowowiczlińskiej, która będzie miała po dwa 

pasy ruchu w każdym kierunku ruchu. Sygnalizacja świetlna daje lepsze możliwości sterowania ruchem. 

To rozwiązanie zostanie jeszcze raz przeanalizowane. 

W obszarze, w którym miałby być zlokalizowany tunel występują trudne warunki gruntowo wodne. Cały 

węzeł jest wielopoziomowy i dlatego przeprowadzenie tunelu wymagałoby ingerencji w układ 

wysokościowy węzła, który w obecnej sytuacji został zaprojektowany optymalnie. Takie rozwiązanie 

mocno zwiększyłoby koszty budowy samego węzła. Tunel pod względem techniczno-kosztowym w tych 

warunkach gruntowych jest na pewno przedsięwzięciem wątpliwym. 

Odnośnie prowadzenia ul. Nowej Rdestowej z Gminy Żukowo był wniosek ażeby jej przecięcie 

zlokalizować w rejonie przecięcia TK z ul. Polną. Takie prowadzenie ul. Nowej Rdestowej daje 

możliwość łatwego rozwoju obszarom Gminy Żukowo, które są położne na północ od węzła 

Chwaszczyno. 

18. Dlaczego od momentu 

wyceny do momentu 

wyprowadzki są 2 miesiące? 

Ile mamy czasu na 

wyprowadzkę? 

Termin rozpoczęcia prac budowlanych został ustalony w harmonogramie, ale należy pamiętać, że one na 

całym obszarze budowy nie ruszą pełną parą. Najpierw wykonywane są prace organizacyjne i 

przygotowawcze np. geodezyjne, archeologiczne czy saperskie. Taki układ, wynikający z powolnej 

intensyfikacji prac, powoduje, że Inwestor nie musi przejmować nieruchomości zabudowanych zaraz po 

wydaniu decyzji ZRID. Obecnie dla realizowanych inwestycji czasokres przejęcia nieruchomości 



Czy są wypłacane zaliczki? zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz stanowiącymi miejsca pracy wynosi około 6 miesięcy od 

uzyskania decyzji ZRID. Pierwsze kontakty Inwestora z właścicielami przejmowanych nieruchomości 

nastąpią już w chwili składania do wojewody wniosku o wydanie decyzji ZRID czyli około pół roku przed 

uzyskaniem decyzji ZRID. Wycena nieruchomości i wypłata odszkodowania, zgodnie z obowiązującym 

prawem, może być przeprowadzona po wydaniu decyzji ZRID. Ustawa wyraźnie mówi o tym, że wycena 

nieruchomości musi być przeprowadzona zgodnie z ich stanem na dzień wydania decyzji ZRID. 

Czas określony na wyprowadzkę będzie zależał od umowy, która zostanie podpisana pomiędzy 

Inwestorem i Wykonawcą Robót Budowlanych. Wydana decyzja ZRID będzie posiadała rygor 

natychmiastowej wykonalności i tym samym taki tryb zobowiązuje do natychmiastowego wydania 

nieruchomości Inwestorowi. Przy tym postępowaniu istnieją dwie ścieżki działania. Jedną z nich jest 

zapewnienie przez Inwestora właścicielom nieruchomości lokalu zamiennego. Natomiast drugie 

rozwiązanie polega na tym, że jeżeli właściciel wyda nieruchomość w terminie do 30 dni od daty wydania 

decyzji ZRID to otrzyma dodatkowy bonus w wysokości 5% wartości ustalonego odszkodowania za 

nieruchomość. Dla obecnie prowadzonej inwestycji (Obwodnica Kościerzyny), zgodnie z podpisaną 

umową Inwestora z Wykonawcą, przekazanie nieruchomości zabudowanych nastąpi w terminie 6 

miesięcy od wydania decyzji ZRID. 

W ramach wypłaty odszkodowań zaliczki są wypłacane zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku, 

gdy jest już wydana decyzja ustalająca wysokość odszkodowania przez wojewodę i jest wniesione od niej 

odwołanie. Zaliczka w tym przypadku wynosi 70% wartości odszkodowania. 

19. Co mają zrobić mieszkańcy 

budynków, które zostaną 

uszkodzone podczas 

realizacji inwestycji? 

Za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót odpowiada Wykonawca Robót. Wykonawca jest 

zobowiązany, aby przed wejściem na plac budowy zinwentaryzować wszystkie nieruchomości, które 

mogą zostać uszkodzone bądź naruszone w trakcie prowadzonych prac. 

20. Dlaczego Państwo 

przewidują konieczność 

dokonywania wykupów w tak 

szybkim czasie? 

Dlaczego tak optymistycznie 

podchodzicie do rozpoczęcia 

procesu budowy w 2018 roku 

skoro nie macie pewności, że 

inwestycje miejskie zostaną 

Dostępność do każdej nieruchomości na etapie prowadzenia robót budowlanych musi być zapewniony 

przez Wykonawcę Robót. Ta dostępność może być utrudniona, ale musi być ona zapewniona. Dojazdy do 

wszystkich nieruchomości zostaną zapewnione przez Wykonawcę. Dojazdy do poszczególnych 

nieruchomości będą zapewnione w razie potrzeby poprzez budowę dróg tymczasowych. 

Przy wystąpieniu o warunki techniczne na przebudowę dróg miejskich otrzymaliśmy zestaw inwestycji, 

które są w planach miasta. Z tych dokumentów wynika, że miasto w czasie planowanej przez nas 

inwestycji nie przewiduje prowadzenia żadnych inwestycji w zakresie budowy dróg. Wyjątek stanowi 

budowa buspasa w rejonie ul. Nowowiczlińskiej. Projektowany w ramach inwestycji wiadukt nad ul. 

Nowowiczlińską uwzględnia docelową jej rozbudowę do układu dwujezdniowego. Harmonogram 



ukończone? 

Proszę omówić, jak będzie 

wyglądała kwestia dostępu do 

nieruchomości podczas 

realizacji. 

Inwestycji został opracowany przy założeniach dofinansowania inwestycji z dostępnych do roku 2020 

środków z UE. 

Miasto, na dzień dzisiejszy, deklarowało do chwili rozpoczęcia naszej inwestycji tylko budowę łącznika 

przy ul. Anyżowej. Inwestycja (której inwestorem jest GDDKiA) jest wpisana do programu budowy dróg 

ekspresowych i autostrad i nie jesteśmy w stanie czekać na ukończenie innych inwestycji, które 

planowane są przez Samorządy. 

 

21. Szczegółowe rozwiązanie 

zjazdu przy ul. Anyżowej? 

Proszę omówić hałas, dojazd 

i skarpę. 

Czy skarpa się nie zawali? 

Łącznica węzła przebiega w wykopie. Dodatkowo, na górze skarpy przy łącznicy, są zaprojektowane 

ekrany akustyczne. Budynek zlokalizowany bezpośrednio przy skrzyżowaniu, zgodnie z rys nr.22, 

zostanie wyburzony, a nieruchomość wykupiona. Istniejąca skarpa zostanie przecięta wykopem łącznicy. 

Zaprojektowana skarpa będzie stateczna i nie będzie stanowiła zagrożenia dla sąsiadujących z łącznicą 

budynków. Na skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej z łącznicą powstanie sygnalizacja świetlna. 

22. Do kogo mogę ubiegać się o 

odszkodowanie za spadek 

wartości mojej nieruchomości 

w związku z tym, że straci na 

wartości, bo będzie obok 

drogi? 

Obowiązujące przepisy dopuszczają wypłatę odszkodowań tylko w przypadku przejęcia nieruchomości 

pod pas drogowy oraz w tych sytuacjach, gdy występuje ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości w 

związku z przebudową sieci uzbrojenia. 

23. Jak będzie odległość od 

budynku na ul. Oliwkowej 19 

a skrajem S6? 

Jak będzie wyglądało 

zabezpieczenie logistyczne 

przedsięwzięcia? 

Odległość pomiędzy budynkiem, a krawędzią jezdni drogi S6 wynosi około 43 m.  

Ze względu na rozmiar zadania inwestycyjnego całe przedsięwzięcie zostało podzielone na cztery zadania. 

Gdynia jest zlokalizowana w Zadaniu 4. Wykonawca, organizując plac budowy i samą budowę, będzie 

musiał logistycznie zapewnić funkcjonowanie budowy oraz funkcjonowanie przyległych nieruchomości. 

Na etapie obecnie opracowywanej Koncepcji Programowej Inwestor takich informacji nie posiada, 

ponieważ sposób funkcjonowania budowy (m.in. place składowe materiałów i sprzętu) oraz istniejącego 

układu miasta w czasie trwania budowy musi opracować i zapewnić Wykonawca robót, który zostanie 

wyłoniony w przetargu. 

24. Węzeł Dąbrowa – pętla 

Kacze Buki – jak będą tam 

jeździły autobusy i 

trolejbusy? Czy stara 

Chwaszczyńska będzie ślepa? 

Co z ul. Nowokielnieńską? 

Jest wykonany łącznik do ul. Starochwaszczyńskiej i tam zostanie podłączona istniejąca pętla autobusowa 

i trolejbusowa. Ulica Starochwaszczyńska od strony północnej będzie „ślepa”. 

Węzeł Chwaszczyno został zaprojektowany w układzie docelowym, kiedy ul. Nowokielnieńska będzie 

wybudowana. 

Do chwili wybudowania ul. Nowej Kielnieńskiej na węźle zostało zaprojektowane tymczasowe połączenie 

wylotu z ul. Nowej Kielnieńskiej do drogi nr 218 za pomocą dwukierunkowej drogi tymczasowej 



Kiedy będzie ostateczna 

decyzja środowiskowa? 

 

pokazanej na planie ark. nr. 14, 15 i 17. 

Na podstawie posiadanych informacji przewidujemy, że Decyzja Środowiskowa stanie się ostateczna z 

końcem bieżącego roku. 

25. Co z drugą stroną ulicy 

Chwaszczyńskiej, tam gdzie 

jest salon Hondy? W tym 

miejscu są zlokalizowane 

dwa budynki. 

Czy jeśli dom idzie do 

wyburzenia, potrzebny jest 

plan domu? 

W jakiej odległości od 

mojego domu 

(Chwaszczyńska 58) będzie 

ekran akustyczny? 

Salon Hondy jest przewidziany do wyburzenia. 

Do zabudowań zlokalizowanych w rejonie salonu Hondy zostanie zapewniony dojazd drogą dojazdową. 

Dodatkowo zostanie wybudowany ekran przeciwhałasowy. Ekran będzie oddalony od budynku nr 58 o 

około 30m. 

Wycena nieruchomości odbywa się w oparciu o inwentaryzację nieruchomości sporządzoną przez 

rzeczoznawcę majątkowego. Plan domu do przeprowadzenia wyceny nie jest konieczny. 

26. Wyprowadzenie ruchu ze 

starej DK 20 do miasta – 

proszę omówić ten ruch i 

czyja to inwestycja? 

Wprowadzenie ruchu lokalnego ze starej drogi krajowej nr 20 do miasta zostanie zapewniony odcinkiem 

projektowanej w ramach inwestycji ul. Nowej Rdestowej. Na końcu odcinek ten zostanie podłączony do 

istniejącego skrzyżowania ul. Krzemowej i Rdestowej. Cały ten zakres zostanie wybudowany w ramach 

realizacji Trasy Kaszubskiej. 

27. Węzeł Wielki Kack – 

łącznica z Chwaszczyna w 

stronę Chyloni – proszę 

omówić jak będzie 

przebiegała droga i jakie będą 

prowadzone prace. 

Przedmiotowa łącznica będzie przeprowadzona pod OT i wzdłuż budynków przy ul. Górniczej w 

głębokim wykopie. 

Z uwagi na duży wykop w tym rejonie nie jest przewidywana budowa ekranów przeciwhałasowych. 

Żadne prace poza wycinką drzew i wykonaniem łącznicy w tym rejonie nie są przewidywane. 

28. Ul. Wiczlińska, arkusz nr 20. 

Pytanie o budynki nr 20 i 

dojazd do działek? 

Dostęp do budynków zostanie zapewniony z ul. Wiczlińskiej. Działki, które nie będą miały dojazdu 

zostaną wykupione. Wzdłuż drogi ekspresowej zostaną wbudowane ekrany przeciwhałasowe. Sytuacja 

wymaga przeprowadzenia dodatkowej analizy i dlatego w sprawie ewentualnego wykupu nieruchomości 

prosimy zgłosić wniosek do GDDKiA zgodnie z ulotką ze spotkania. 

 Czy odszkodowanie za 

wykup działek przy ul. 

Chwaszczyńskiej dostaniemy 

Kwestia rozliczania i przeprowadzki zależy od drogi proceduralnej, jaką Państwo wybierzecie. Możecie 

Państwo w okresie przewidzianym przez decyzję ZRID skorzystać z lokali zamiennych. Druga droga to 

skorzystanie z bonusu o dodatkowej wartości 5% odszkodowania i opuszczenie nieruchomości w terminie 



po czy przed wyprowadzką? 

Czy w wypadku, gdy w 

budynku mieszkają trzy 

rodziny to czy zapewnia 

państwo trzy lokale 

zamienne? 

Co w wypadku, gdy 

właściciel jest jeden a rodziny 

trzy? 

Kto płaci za lokal zastępczy? 

30 dni od wydania decyzji ZRID. 

Każdy wyodrębniony lokal w budynku, posiadający właściciela i księgę wieczystą jest traktowany, jako 

odrębna nieruchomość i w przypadku koniecznym właściciel może uzyskać lokal zamienny. Każdy z 

właścicieli w tym przypadku jest osobnym podmiotem, z którym będzie rozmawiał Inwestor. Jeżeli jest 

jeden właściciel i w lokalu zamieszkuje kilka rodzin to lokale zastępcze są przyznawane dla 

funkcjonujących w lokalu gospodarstw domowych. Koszty stałe wynajmu lokali zamiennych ponosi 

Inwestor natomiast koszy eksploatacyjne (np. woda, energia) pokrywane są przez osobę, na rzecz, której 

jest wynajęte mieszkanie. 

29. Czy z chwilą, gdy 

opuszczamy dom, mamy już 

pieniądze na koncie? 

Zależy to od terminu, jaki zostanie ustalony przez wojewodę na wydanie przez Inwestora nieruchomości 

Wykonawcy. Odszkodowanie będzie wypłacane po uzyskaniu prawomocności decyzji odszkodowawczej 

lub ugody administracyjnej spisanej z właścicielem nieruchomości przez GDDKiA u wojewody. Dla 

prowadzonych obecnie inwestycji, w przypadku podpisania ugody administracyjnej termin wypłacenia 

odszkodowania, gdy procedura toczy się bez żadnych przeszkód wynosi około 3 m-cy od daty wydania 

decyzji ZRID. 

W dniu dzisiejszym z uwagi na to, że to nie jest jeszcze etap Projektu Budowlanego nie możemy 

rozmawiać o szczegółach. 

Obecnie jesteśmy na etapie Koncepcji Programowej, która ma Państwu przybliżyć pewne elementy 

projektu i zakres inwestycji. Szczegóły powstaną i zostaną sprecyzowane po wyłonieniu wykonawcy, 

który opracuje Projekt Budowlany i, w imieniu Inwestora, uzyska Decyzję ZRID. 

Pierwsze kontakty Inwestora z właścicielami przejmowanych nieruchomości nastąpią już w chwili 

składania do wojewody wniosku o wydanie decyzji ZRID, czyli około pół roku przed uzyskaniem decyzji 

ZRID. 

30. Co mam zrobić, jeśli 

posiadam nieruchomość, w 

której prowadzę działalność 

gospodarczą? 

Czy otrzymam lokal 

zastępczy? 

Obowiązujące przepisy nie pozwalają na zapewnienie lokalu zamiennego dla nieruchomości, w których 

jest prowadzona działalności gospodarcza. Jako współwłaściciel nieruchomości, zgodnie z udziałami, 

otrzyma Pan odszkodowanie za przejmowaną cześć nieruchomości, która jest Pana własnością. 

 Potrzebne jest kolejne 

spotkanie z Miastem. 

Na chwilę obecną, ze względów technicznych, odstąpiliśmy od projektowania przejścia Wiczlińska-

Oliwkowa. Z uwagi na istniejące warunki terenowe oraz projektowane rozwiązania wysokościowe 



Sprawa budowy kładki 

pieszo-rowerowej ul. 

Wiczlińska-Oliwkowa. 

Jak będzie wyglądać Ul. 

Nowa Rdestowa – czy będzie 

ścieżka rowerowa, 

oświetlenie i przystanki? 

prowadzonych w tym rejonie tras drogowych, spadki podłużne projektowanego ciągu dla kładki lub tunelu 

wymagałyby bardzo długich najazdów. Z uwagi na brak miejsca jest problem z ich lokalizacją.  

Dodatkowo, przy projektowaniu tunelu na trasie swojej przebiegu posiadałby on mało komfortowy dla 

użytkowników załom w planie. 

Sprawa budowy kładki/tunelu zostanie jeszcze przeanalizowana. Budowa samych schodów, z uwagi na 

obowiązujące przepisy (z uwagi na osoby niepełnosprawne), nie jest możliwa. 

Na ul. Nowej Rdestowej o szerokości jezdni 7m zostały zaprojektowane zatoki pod przystanki 

komunikacji zbiorowej, których lokalizacja została uzgodniona z ZKM Gdynia. Są to przystanki: 

Chwaszczyno-Gdyńska, Polna II, Polna I, Rewerenda, Pomianowskiegio i trzy przystanki Rdestowa-

Skrzyżowanie. Lokalizacja wszystkich przystanków została pokazana na planach sytuacyjnych na stronie 

internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce "Spotkania informacyjne" w folderze "Miasto Gdynia". 

Wzdłuż ulicy na całej długości została zaprojektowana ścieżka rowerowa i samodzielny chodnik, 

odpowiednio o szerokości 2m i 1,5m. 

Ulica zostanie oświetlona zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odcinki poza terenem zabudowanym i 

tam gdzie tego nie przewidują przepisy nie będą oświetlone. 

31. Ul. Chwaszczyńska173 A. 

Jak będzie wyglądał dojazd 

do działki? Z której strony? 

Czy najpierw powstaną drogi 

dojazdowe a potem roboty 

czy na odwrót? 

Czy na Chwaszczyńskiej 

powstanie pas awaryjny? 

 

Dojazdu do działki 177/5 jak dotychczas od ul. Chwaszczyńskiej nie będzie. Dojazd zostanie zapewniony 

poprzez węzeł "Gdynia Dąbrowa", następnie ul Krzemową oraz poprzez projektowaną drogę dojazdową. 

Dojazd do każdej nieruchomości na etapie prowadzenia prac budowlanych zostanie zapewniony przez 

Wykonawcę robót. 

Pas awaryjny, będący elementem drogi ekspresowej, zostanie wybudowany wzdłuż drogi ekspresowej. 

Oprócz pasa awaryjnego jezdnia na tym odcinku będzie posiadała 3 pasy ruchu w każdym kierunku. 

32. Kiedy będzie wiadomo i kogo 

pytać o konkretne dojazdy do 

posesji? 

W jakim czasie zostanie 

wykonany projekt budowy 

nowych dróg dojazdowych 

do posesji? 

Czy będziecie właścicielami 

Sprawa dojazdów posesji w czasie prowadzenia robót rozstrzygnie się po uzyskaniu decyzji ZRID, gdy 

wykonawca wejdzie na plac budowy i opracuje szczegółowy harmonogram wszystkich robót. Z 

przedstawionego poprzednio wstępnego harmonogramu inwestycji wynika, że nastąpi to nie wcześnie niż 

w lutym 2018r. Z chwilą uzyskania decyzji ZRID działki w pasie drogowym stają się własnością 

Inwestora. Nieruchomości z mocy prawa przechodzą na własność Skarbu Państwa w trwały zarząd 

GDDKiA. Zapewnienie ciągłego dostępu do poszczególnych działek przez Wykonawcę w czasie 

prowadzenia robót nierozerwalnie stanowi część składową inwestycji. Dojazdy, w miarę potrzeb, w czasie 

trwania robót mogą być etapowane i ich przebieg w czasie trwania inwestycji może nawet kilkakrotnie 

http://www.trasakaszubska.pl/


tych działek, na których będą 

budowane drogi dojazdowe? 

ulec zmianie. 

33. W jakim czasie trzeba się 

wyprowadzić? 

Czy ugodę z GDDKiA można 

podpisać przed wydaniem 

decyzji ZRID? 

Kiedy od zawarcia ugody 

wpłyną na konto środki? 

Aby otrzymać bonus o wartości 5%, liczony od wartości odszkodowania, nieruchomość należy przekazać 

w terminie 30 od daty otrzymania od wojewody zawiadomienia o wydaniu decyzji ZRID. Ugoda jest 

zawierana po wydaniu decyzji ZRID. W przypadku obecnie prowadzonej inwestycji tj. Obwodnicy 

Kościerzyny podpisanie ugody zajęło 2 m-ce. W ciągu 7 dni, w przypadku braku odwołań którejś ze stron, 

ugoda staje się ostateczna. Po uprawomocnieniu GDDKiA w ciągu 14 dni wypłaca odszkodowanie. 

32. Czy znana jest kolejność 

wykonywania 

poszczególnych zadań 

inwestycji? 

Czy będą cztery niezależne 

odbiory? 

Cała inwestycja, składająca się z czterech zadań, będzie realizowana równocześnie. Obecnie dla całości 

jest opracowywana Koncepcja Programowa. Po jej zakończeniu zostaną rozstrzygnięte dwa przetargi 

podzielone na cztery zadania dla czterech wykonawców. Potem nastąpi podpisanie umowy i w systemie 

Projektuj i Buduj będą realizowane wszystkie cztery zadania. Wykonawca, po rozstrzygnięciu przetargu, 

opracuje Projekt Budowlany i, w imieniu Inwestora, uzyska decyzję ZRID. Będą prowadzone 

jednocześnie cztery niezależne budowy, które zostaną zakończone (zgodnie z założonym 

harmonogramem) w lipcu 2020r. 

33. Proszę omówić dojazd z 

Chwaszczyna do Gdyni. Co z 

dojazdem do firm, które są 

zlokalizowane przy ul. 

Chwaszczyńskiej? 

Wszystkie firmy zlokalizowane obecnie po północnej stronie wzdłuż ul. Chwaszczyńskiej będą 

podłączone do tzw. ul. Nowej Rdestowej. Dokładna lokalizacja zjazdów do posesji zostanie ustalona na 

etapie opracowywania Projektu Budowlanego. 

Z uwagi na niewielkie natężenie ruchu oraz zagospodarowanie przyległego terenu nie przewiduje się 

budowy ekranów przeciwhałasowych wzdłuż ul. Nowej Rdestowej. Wzdłuż ulicy Nowej Rdestowej, w 

uzgodnieniu z ZKM Gdynia, zostały zaprojektowane przystanki dla komunikacji autobusowej. Aktualne 

rozwiązania techniczne, przyjęte w ramach koncepcji, znajdują się na stronie internetowej 

www.trasakaszubska.pl w zakładce "Spotkania informacyjne " w folderze "Miasto Gdynia". 
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