
Raport ze spotkań informacyjnych dla 

Miasta Gdyni. 

1. Przedmiot, przebieg, data i miejsce przeprowadzonych spotkań wraz 

z odpowiedziami na zgłoszone na spotkaniu wnioski. 

2. Kopie ogłoszeń i opisów dotyczących przedmiotowego przedsięwzięcia 

zamieszczonych na tablicach ogłoszeń urzędów gmin i miast. 

3. Kopie potwierdzeń urzędów gmin i miast o udostępnieniu projektu do 

wglądu oraz fotografie tablic ogłoszeń. 

4. Kserokopie list obecności osób przybyłych na spotkania informacyjne 

(nie dołączono z uwagi na ochronę danych osobowych). 

5. Fotografie wykonane na spotkaniach informacyjnych. 

6. Analiza i sposób uwzględnienia zgłoszonych wniosków, protestów, 

opinii. 

7. Podsumowanie. 

8. Streszczenie zgłoszonych wniosków, protestów, opinii. 

9. Kopie wniosków, protestów, opinii (nie dołączono z uwagi na ochronę 

danych osobowych). 

 



         Gdańsk, 21.12.2015 

 

 

PROTOKÓŁ 

ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu „Koncepcji Programowej budowy 

drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica 

Trójmiasta” 

Zadanie 4 – na terenie miasta Gdyni. 

 

W dniu 18 grudnia 2015 roku o godzinie 18:00 w świetlicy w Zespole Szkół nr 14  

w Gdyni, ul. Nagietkowa 73, odbyło się spotkanie informacyjne z mieszkańcami, dotyczące 

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz  

z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta. Spotkanie trwało około 200 minut. 

 

Organizatorem spotkania był Wykonawca Projektu - Transprojekt Gdański sp. z .o.o.  

reprezentowany przez: 

1. Mirosława Zmudę – Koordynator Projektu, 

2. Jagienkę Górską –  Projektant drogowy, 

3. Dariusza Dominiaka –  Projektant drogowy, 

4. Arkadiusza Trzeciaka - Kierownik Zespołu Ochrony Środowiska. 

Przy udziale przedstawicieli Inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 

reprezentowanych przez: 

1. Pawła Suwisza – Kierownik Projektu, 

2. Iwonę Miskiewicz – Wydział Ochrony Środowiska, 

3. Agnieszkę Wyczk – Wydział Nieruchomości, 

4. Piotra Michalskiego – Rzecznik Prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  

i Autostrad, 

5. Małgorzatę Baranowską – Biuro Kierownika Projektu. 

Osoba prowadząca i moderująca spotkanie: 

1. Izabela Kielusiak – Go Emc2 sp. Z.o.o 

Porządek i przebieg zebrania 

1. Otwarcie spotkania informacyjnego dla mieszkańców przez Izabelę Kielusiak. 

2. Przedstawienie porządku spotkania: przypomnienie, że ma ono charakter 

informacyjny i służy udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej 

inwestycji. 

3. Pytania mieszkańców i odpowiedzi ze strony Wykonawcy Projektu i przedstawiciela 

Inwestora. 

4. Zamknięcie spotkania przez Izabelę Kielusiak. 



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? 

Czy na skrzyżowaniu 

Rdestowej i Polifarbu będzie 

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. 



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 

tworzenie się korków. 

Wniosek o powtórzenie 

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. 



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". 

 

http://www.trasakaszubska.pl/


 



 



 



               
 

 

Na terenie miasta Gdyni przewiduje się: 

 budowę nowej dwujezdniowej drogi ekspresowej, 

 budowę węzła drogowego „Gdynia Dąbrowa” oraz rozbudowę węzła drogowego „Gdynia 

Wielki Kack”, 

 przebudowę istniejących dróg poprzecznych, 

 budowę równoległych dróg dojazdowych do obsługi przyległego terenu, 

 budowę dróg serwisowych do obsługi urządzeń budowlanych na potrzeby funkcjonowania  

i obsługi drogi ekspresowej, 

 budowę obiektów mostowych, 

 budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt, 

przepustów ekologicznych oraz zbiorników retencyjnych,  

 budowę systemu odwodnienia drogi, w tym rowów drogowych, urządzeń podczyszczających  

i innych, 

 budowę infrastruktury technicznej obsługującej obiekty zlokalizowane w ciągu drogi S6, w tym 

oświetlenia, sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i innych, 

 przebudowę istniejących sieci infrastruktury technicznej kolidujących z planowaną inwestycją. 

 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie  

do dnia 28.12.2015r. pocztą na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 

ul. Subisława 5 

80-354 Gdańsk 

lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05 

bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje 

społeczne – S6 Trasa Kaszubska”. 

 

Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia 

zostaną przeanalizowane  i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze 

względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione. 

 
 

Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: 

www.trasakaszubska.pl  

 

 

 
 

Projekt jest finansowany ze środków krajowych będących do dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad 

 

„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z 

Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” 

 

TRASA KASZUBSKA 

 

Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem) 

Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem) 

Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem) 

Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem) 

 

Podstawowym celem inwestycji jest stworzenie bezpiecznego i sprawnego połączenia Trójmiasta ze 

Szczecinem. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – 

Obwodnica Trójmiasta stanowić będzie fragment całej drogi S6 przebiegającej z zachodu na wschód, 

równolegle do wybrzeża Bałtyku. W wyniku wybudowania drogi ekspresowej uzyska się poprawę 

płynności ruchu, skrócenie czasu przejazdu, odciążenie układu dróg i ulic lokalnych, poprawę stanu 

bezpieczeństwa w sieci dróg krajowych, zmniejszenie uciążliwości ruchu drogowego dla otoczenia 

oraz poprawę jakości obsługi ruchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Po zrealizowaniu projektowanej inwestycji osiągnięte zostaną następujące korzyści ogólnospołeczne: 

 stworzenie wygodnego i bezpiecznego ciągu komunikacyjnego, 

 odciążenie z ruchu samochodowego miejscowości leżących przy drodze krajowej nr 6, 

 ułatwienie tranzytu dla ruchu turystycznego, 

 wzrost bezpieczeństwa ruchu poprzez obniżenie liczby i stopnia uciążliwości wypadków, 

 poprawę przepustowości drogi i swobody ruchu, 

 zmniejszenie szkodliwego oddziaływania drogi na środowisko naturalne, 

 rozwój regionu poprzez polepszenie poziomu obsługi transportowej. 

 

Długość trasy na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta będzie 

wynosiła około 61 km. Ze względu na zakres inwestycji została ona podzielona na cztery odrębne 

zadania:  

1) od Leśnic (bez węzła) do Łęczyc (z węzłem) – zadanie nr 1,  

2) od Łęczyc (bez węzła) do Luzina (z węzłem) – zadanie nr 2,  

3) od Luzina (bez węzła) do Szemudu (z węzłem) – zadanie nr 3, 

4) od Szemudu (bez węzła) do Gdyni Wielki Kack (z węzłem) – zadanie nr 4.  

 

Droga ekspresowa jest drogą klasy S, do której dostęp będzie zapewniony poprzez budowę 

dwupoziomowych węzłów drogowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawowe parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej S6: 

 klasa techniczna – S, 

 prędkość projektowa – 100 km/h, 

 kategoria ruchu – KR6, 

 dopuszczalne obciążenie nawierzchni – 115 kN/oś, 

 skrajnia pionowa obiektów nad drogą S6 – min. 5,00 m, 

 liczba jezdni – 2, 

 szerokość jezdni – 7,00 m (2 pasy po 3,50 m); 10,50 m (3 pasy po 3,50 m na odcinku między 

węzłami „Chwaszczyno” oraz „Gdynia Wielki Kack”), 

 szerokość pasa ruchu – 3,50 m, 

 liczba pasów ruchu – 2x2; 2x3 (na odcinku między węzłami „Chwaszczyno” oraz „Gdynia  

Wielki Kack”), 

 szerokość pasa awaryjnego postoju – 2,50; 3,50 m (na odcinku między węzłami 

„Chwaszczyno” oraz „Gdynia Wielki Kack”), 

 szerokość pobocza – min. 0,75 m, 

 szerokość pasa dzielącego wraz z opaskami – 5,00 m, 

 minimalna szerokość korony drogi ekspresowej – 25,50 m, 

 pochylenie poprzeczne drogi ekspresowej na prostej – 2,5%. 

 

Planowana inwestycja na terenie miasta Gdyni 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

  

         

 

 

„Koncepcja programowa budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork  
(wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta” 

 

TRASA KASZUBSKA 
 

Zadanie 1: w. Leśnice (bez węzła) – w. Łęczyce (z węzłem) 

Zadanie 2: w. Łęczyce (bez węzła) – w. Luzino (z węzłem) 

Zadanie 3: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem) 

Zadanie 4: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem) 

 

SPOTKANIE INFORMACYJNE 
NA TERENIE MIASTA GDYNI 

 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz Transprojekt Gdański  
zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące projektowanej drogi ekspresowej S6  

na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) – Obwodnica Trójmiasta. 
 

Spotkanie odbędzie się w dniu 18.12.2015r. o godz. 18:00 
w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni, ul. Nagietkowa 73. 

 

Wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedsięwzięcia można przesyłać w formie pisemnej w terminie do dnia 28.12.2015r.  
pocztą na adres: 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku 
ul. Subisława 5 
80-354 Gdańsk  

lub przekazać faksem na nr: (058) 511-24-05,  
bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – S6 Trasa Kaszubska”. 

 
Przesłane, podpisane i zaopatrzone w imię i nazwisko oraz adres, uwagi, wnioski i zastrzeżenia zostaną przeanalizowane  

 i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną 
uwzględnione. 

 
Szczegółowe materiały dotyczące inwestycji znajdują się na stronie internetowej: 

www.trasakaszubska.pl 
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Wykaz wniosków i pytań złożonych do dnia 28.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie pisemnej po 

spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 18.12.2015 r. w Gdyni Dąbrowie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy drogi 

ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta Zadanie 4 – na terenie miasta Gdyni. 

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Odpowiedź na wniosek lub pytanie. 

1. Krzysztof Gewald 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.286 

Pkt.1 - Strona internetowa działała poprawnie. Poza Pana uwagą nie zgłoszono żadnego sygnału o 

problemach ze stroną. 

Pkt.2 - Plakaty zostały rozmieszczone w terenie w obszarze planowanej inwestycji oraz zostały 

przekazane do UM w Gdyni i do Rady Osiedla Dąbrowa na tydzień przed planowanym spotkaniem. 

Ponadto plakat i ulotka informacyjna od dnia 11.12.2015r zostały zamieszczone na stronie 

internetowej www.trasakaszubska.pl. 

Nadmieniamy, że o planowanym spotkaniu i jego dacie została zamieszczona informacja na 

naszej stronie internetowej jak wyżej już w dniu 26.10.2015r. 

Pkt.3 - Mapa dołączona do plakatu to tylko infografika obrazująca zakres całej inwestycji. 

Szczegółowa lokalizacja ekranów akustycznych znajduje się na mapach szczegółowych na w/w 

stronie internetowej w zakładce "Spotkania informacyjne" w folderze "Miasto Gdynia". 

Koncepcja Programowa jest w dalszym ciągu w fazie projektowania. Prace projektowe trwają 

nieustannie. W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do 

inwestycji zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostaną zaprojektowane 

ekrany przeciwhałasowe.  

Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu  

na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione  

do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

2. Gertruda Dampc 

 

Katarzyna Dampc 

 

Na podstawie obecnie posiadanej dokumentacji (tj. etap Koncepcji Programowej), nieruchomości o 

nr 143/1 oraz 145/1 przewidziane są do przejęcia w części (na dzień dzisiejszy dz. nr 143/1 w około 

30%, działka nr 145/1 w około 50%.) na rzecz Skarbu Państwa, ze względu na przebieg drogi 

ekspresowej.  
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Ryszard Dampc 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.343 

Odległość budynku mieszkalnego od krawędzi jezdni projektowanej drogi zbiorczo-

rozprowadzajacej wynosi około 14 m. 

Dojazd do działki 143/1 i 145/1 będzie zapewniony o szerokości 3,5m wzdłuż zaprojektowanego 

muru oporowego który zostanie wybudowany na krawędzi korony drogi. 

Na wysokości zabudowy przy krawędzi jezdni drogi ekspresowej na murze oporowym zostanie 

wybudowany ekran przeciwhałasowy.  

Jednocześnie, tutejszy Oddział, pragnie zaznaczyć, że zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym 

ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia 

dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji 

inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie 

z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na 

luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego 

harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 

2020r. 

Ponadto, zgodnie z art. 13 ust. 3 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych w przypadku, jeżeli przejęta jest część nieruchomości, a 

pozostała część nie nadaje się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, zarządca 

drogi jest obowiązany do nabycia na wniosek właściciela tej części nieruchomości. Roszczenie o 

wykup tzw. „resztówki” ma charakter cywilnoprawny, co oznacza, że zgodnie z Kodeksem 

Cywilnym na właścicielu spoczywa obowiązek udowodnienia, że działka nie nadaje się do 

wykorzystania na dotychczasowe cele. Należy wskazać, że rozpatrzenie przez zarządcę wniosku 

właściciela pozostałej po podziale części o jej nabycie na podstawie przywołanego wyżej przepisu 

jest możliwe po uzyskaniu przez decyzję ZRID waloru ostateczności. Powyższe wynika z faktu 

zatwierdzania podziału nieruchomości treścią decyzji, ZRID, której ostateczność stanowi podstawę 

do formalnego podziału nieruchomości. Reasumując rozpatrzenie przedmiotowego wniosku będzie 

możliwe dopiero po wydaniu przez Wojewodę Pomorskiego decyzji ZRID i uzyskaniu przez nią 

waloru ostateczności. Zgodnie z założeniami wynikającymi z harmonogramu planowany termin 

uzyskania decyzji ZRID przypada na luty 2018 r. 

 

3. Przemysław Szczęsny 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

Pozostawienie podłączenia ul. Anyżowej w obecnym układzie z uwagi na bezpieczeństwo i warunki 

techniczne jest niemożliwe. Powstałe skrzyżowanie w miejscu połączenia łącznicy do  

ul. Nowowiczlińskiej będzie wyposażone w sygnalizację świetlną, która daje duże możliwości 
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Sprawa 4110/188.1.345 

sterowania ruchem. 

Wzdłuż łącznicy z kierunku Chyloni oraz niezależnie wzdłuż drogi ekspresowej na wiadukcie nad 

ul. Nowowiczlińską został zaprojektowany ekran przeciwhałasowy. Projektowany ekran na 

wiadukcie został wydłużony wzdłuż krawędzi jezdni drogi ekspresowej poza obiekt w kierunku 

północnym i południowym na długości około 100m. Ponadto informujemy, że na etapie projektu 

budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana 

będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę 

chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych 

wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 

1109). 

4. Barbara Dąbrowska 

Kierownik Działu 

Administracji 

Vector Sp.z o.o. 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.346 

Wniosek uwzględniono. Wewnętrzna krawędź pasa ruchu dla pojazdów skręcających w prawo na z 

nowej drogi łączącej ul. Krzemową z zajezdnią autobusową, na obecnym etapie projektowym, 

zostanie wyokrąglona łukiem o promieniu R=9 m, nie jak do tej pory R=12 m.  

5. Rumler Polska 

Beata Witkowska 

 

DAWIT 

Jakub Witkowski 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.347 

Wniosek uwzględniono. Przy zjeździe z ul. Rdestowej oraz na połączeniu działek 68/6 i 44/6, na 

etapie Koncepcji Programowej, zostaną zapewnione warunki zapewniające przejezdność dla 

samochodów ciężarowych z naczepami. Na skrzyżowaniach zostaną zaprojektowane łuki 

wyokrąglające o promieniu R=12m. Szerokość projektowanej drogi wynosić będzie 5,5m. 

6. MOST Sp. zo.o. 

81-862 Sopot 

 

Rumler Polska 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.347. 
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Beata Witkowska 

 

DAWIT 

 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.348 

7. Michał Munch 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 411/188.1.350 

Ze względu na trwające analizy, odpowiedź w sprawie ewentualnej realizacji kładki na wysokości 

obecnego przystanku Centrum Nadawcze RTV, zostanie udzielona w późniejszym terminie, tj. do 

dnia 5 lutego br. (piątek). 

8. Lechosław Dzierżak 

Wniosek z dnia 

26.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.351 

Pkt 1 - Projektowana ulica tzw. Nowa Rdestowa zostanie oświetlona, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Odcinki poza terenem zabudowanym i tam gdzie tego nie przewidują przepisy nie będą 

oświetlone w ramach przedmiotowej inwestycji. 

Pkt 2 – Budowa drugiej jezdni ul. Nowowiczlińskiej nie leży w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg 

Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku. GDDKiA nie ma wpływu na termin realizacji 

inwestycji związanej z budową drugiej jezdni. Wprowadzenie dodatkowej relacji Gdynia Karwiny – 

Chylonia na projektowanym węźle „Wielki Kack” jest niemożliwe ze względów bezpieczeństwa i 

technicznych (krótkie odcinki przeplotów przy włączeniu do OT). Z opracowanego kartogramu 

ruchu wynika, że przedmiotowa relacja jest mało obciążona ruchem i dlatego zaproponowane 

rozwiązanie jest rozwiązaniem ruchowo optymalnym. 

Pkt 3 – Dla przedmiotowej inwestycji, na obecnym etapie projektowym (etap Koncepcji 

Programowej), wykonana została analiza akustyczna, która potwierdziła konieczność 

zaprojektowania ekranów przeciwhałasowych, w celu ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowanych przy wiadukcie nad ulicą Nowowiczlińską przed ponadnormatywnym hałasem 

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112)). Na wiadukcie nad ul. 

Nowowiczlińską, na etapie Koncepcji Programowej, został zaprojektowany ekran przeciwhałasowy, 

który dodatkowo został wydłużony wzdłuż krawędzi jezdni drogi ekspresowej poza obiekt w 

kierunku północnym i południowym na długości około 100m. Ponadto informujemy, że na etapie 
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Projektu Budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego 

dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną 

zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości 

dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1109). 

Pkt.4 – Ze względu na przyjęte, na etapie Koncepcji Programowej, rozwiązania projektowe, nie 

przewiduje się wykupu działek przy TESCO (zagadnienie omawiane na spotkaniu). W nawiązaniu 

do prowadzonej dyskusji, z uwagi na warunki terenowe i projektowany układ sytuacyjno-

wysokościowy węzła, nie istnieje możliwość zaprojektowania kładki/przejścia, które byłoby zgodne 

z przepisami i przyjazne dla wszystkich użytkowników. 

Pkt.5 – W miejscu przerwania ciągu ul. Oliwkowej został zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy o 

szer.3m. 

Pkt.6 - W ramach przedmiotowej inwestycji, nie przewidziano budowy ronda u zbiegu ulic. 

Nowowiczlińskiej, Anyżowej, Lubczykowej i wjazdu/zjazdu z Obwodnicy Trójmiasta, ponieważ w 

docelowym (planowanym przez Miasto) przebiegu, ul. Nowowiczlińska ma być drogą 

dwujezdniową (będzie posiadała dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Dobudowa drugiej jezdni 

leży w gestii władz samorządowych. Przyjęta w przedmiotowym projekcie, na skrzyżowaniu 

łącznicy z ul. Nowowiczlińską, sygnalizacja świetlna daje lepsze możliwości sterowania ruchem. 

Dodatkowo, obiekt w ciągu drogi ekspresowej S6 nad ulicą Nowowiczlińską oraz projektowane 

łącznice uwzględniają rezerwę pod budowę drugiej jezdni w/w ulicy. 

9. Hanna Pilecka-Kita 

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.352 

W miejscach gdzie, z przeprowadzonych obliczeń i symulacji dla przyległych do inwestycji 

zabudowań, zostaną przekroczone dopuszczalne natężenia hałasu zostały zaprojektowane ekrany 

przeciwhałasowe. Przy terenach, na których nie ma obecnie zabudowy, ekrany przeciwhałasowe nie 

są projektowane. Zgodnie z obowiązującym Prawem Ochrony Środowiska ochronie podlegają 

tereny faktycznie zabudowane. Budynek mieszkalny, który Pani zamieszkuje, jest chroniony 

ekranami w odpowiedni sposób, to znaczy przy budynku nie będą przekroczone dopuszczalne 

prawem natężenia hałasu. Wydłużenie ekranów zgodnie z Pani sugestią jest technicznie i 

ekonomicznie nieuzasadnione. Zwracamy dodatkowo uwagę, że ekrany dla całej Inwestycji zostały 

zaprojektowane na prognozowane natężenie ruchu dla roku 2035. 

Wykonana Analiza Akustyczna potwierdziła konieczność zaprojektowania ekranów 

przeciwhałasowych w celu ochrony terenów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy 
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wiadukcie nad ulicą Nowowiczlińską przed ponadnormatywnym hałasem zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Na wiadukcie nad ul. Nowowiczlińską 

został zaprojektowany ekran przeciwhałasowy, który dodatkowo został wydłużony wzdłuż krawędzi 

jezdni drogi ekspresowej poza obiekt w kierunku północnym i południowym na długości około 

100m. Ponadto informujemy, że na etapie projektu budowalnego wykonany będzie raport o 

oddziaływaniu na środowisko na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

10. Justyna Lehmann-

Formella 

Justyna Lehmann 

 (działalność gospodarcza) 

 

Paweł Lehmann 

Andrzej Lehmann 

  

(działalność gospodarcza) 

 

Teresa Lehmann  

 (działalność gospodarcza) 

Adam Kozieł  

  

 

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.353 

W ramach Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 wykonano analizę akustyczną, 

która wskazała tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów akustycznych zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Dla zabudowy mieszkaniowo 

usługowej zlokalizowanej przy ul Chwaszczyńskiej nr 45 i 43, na obecnym etapie projektowym, 

przewidziany został ekran przeciwhałasowy, który zapewni dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku. Nie ma możliwości likwidacji ekranu na wniosek właściciela nieruchomości. 

Ponadto informujemy, że na etapie Projektu Budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu 

na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do 

obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 

11. Wspólnota Mieszkaniowa  

Wniosek z dnia 

Pkt 1 – Odległość zabudowań przy ul. Oliwkowej 19 od krawędzi jezdni drogi ekspresowej wynosi, 

na obecnym etapie projektowym, około 100 m i jest to odległość bezpieczna. Przed rozpoczęciem 
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27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.354 

robót budowlanych Wykonawca robót dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych na terenach 

przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, 

których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Po zakończeniu 

inwestycji stan budowli, w przypadku stwierdzonych uszkodzeń, na koszt Wykonawcy robót 

zostanie przywrócony do stanu początkowego. 

Na wysokości zabudowy, przy krawędzi jezdni drogi ekspresowej, na obecnym etapie projektowym 

zaprojektowano ekran przeciwhałasowy, który zapewni dopuszczalne przepisami poziomy hałasu w 

środowisku zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U. z 

2014 poz. 112). Zwracamy jednocześnie uwagę, że ekran został zaprojektowany na prognozowane 

natężenie ruchu dla roku 2035. Ponadto informujemy, że na etapie Projektu Budowalnego wykonany 

będzie raport o oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza 

akustyczna wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki 

zostaną odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Pkt 2 – Docelowo, w planach miasta Gdyni, ul. Nowowiczlińska będzie drogą dwujezdniową o 

dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Na skrzyżowaniach z ul. Nowowiczlińską, na których 

będą włączone projektowane łącznice węzła, zaprojektowana zostanie sygnalizacja świetlna, która 

daje dużą możliwość sterowania ruchem. 

Pkt 3 - W miejscu przerwania ciągu ul. Oliwkowej został zaprojektowany ciąg pieszo rowerowy o 

szer.3m. Poprawa warunków ruchu na węźle z OT wymusza przebudowę Obwodnicy i dobudowę 

nowych pasów ruchu na Obwodnicy, co się wiąże z koniecznością zajęcia terenu, na którym obecnie 

jest zlokalizowany fragment ul. Oliwkowej. 

Pkt 4 i 5 – Węzeł, z uwagi na funkcję, którą pełni oraz z uwagi na planowane natężenie ruchu, musi 

być wielopoziomowy. Na etapie PB zostanie opracowany szczegółowy projekt organizacji ruchu, 

który na etapie opracowania będzie opiniowany przez władze samorządowe. Przyjęta w nim 

organizacja ruchu (oznakowanie) zapewni wszystkim użytkownikom drogi niezbędne informacje 

odnośnie docelowych kierunków potoków ruchu i przemieszczania się. 

Pkt 6  

Na obecnym etapie projektowym, tj. etap Koncepcji Programowej, szczegóły dotyczące realizacji 

inwestycji, tj. lokalizacje placów składowych, przebieg dróg technologicznych itp. nie są możliwe 

do określenia. Kwestie te zostaną rozwiązane na etapie realizacji inwestycji, przez, wyłonionego w 



8 | S t r o n a  
 

drodze przetargu, Wykonawcę Robót.  

Pkt 7 Przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdyni poinformowani zostali o terminie i miejscu 

spotkania w przedmiotowej sprawie. 

Pkt 8 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami (Ustawa o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) odszkodowanie przysługuje za 

nieruchomości lub ich części, które z mocy prawa stają się własnością, w tym przypadku, Skarbu 

Państwa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku nie przewiduje 

innych rekompensat (m.in. za utratę wartości nieruchomości). 

Ponadto, przebieg przedmiotowej inwestycji wybrany został na podstawie prowadzonej, na etapie 

Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego (STEŚ), analizy wielokryterialnej. Na 

etapie STEŚ przeanalizowanych zostało 10 wariantów przebiegu projektowanej drogi ekspresowej 

S6. Wybrany wariant uznany został za najbardziej korzystny. Na podstawie wybranego ostatecznie 

wariantu tj. IIA2 w marcu 2011roku został złożony, do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska  

w Gdańsku (RDOŚ), wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Dla rekomendowanego wariantu tutejszy Oddział uzyskał decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach nr RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.153.2011.AJA.ES z dnia 30.05.2014r., wyznaczająca 

korytarz, w którym planowana droga ekspresowa powstanie. Ponadto, pragniemy nadmienić,  

że z dniem 04.01.2016r. powyższa w/w decyzja stała się ostateczna. 

12. Stanisław Herrmann 

 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.355 

Wniosek został uwzględniony. Zaprojektowano mur oporowy, który ograniczy zajęcie działek nr 

159/21 oraz 159/22. 

Dojazd do wszystkich wymienionych w piśmie działek zostanie zapewniony poprzez 

dotychczasowy zjazd z ul. Krzemowej, która będzie podłączona do ronda na węźle "Gdynia 

Dąbrowa". 

13. Gertruda Herrmann 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.356 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.355. 

14. Grzegorz i Bożena Golis 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

Pkt 1 - Droga dojazdowa, zapewniająca podłączenie Państwa nieruchomości do ul. Rdestowej, 

zostanie zrealizowana w ramach przedmiotowej inwestycji i będzie posiadała szerokość 5,5m. 

Harmonogram realizacji robót budowlanych zostanie opracowany na późniejszym etapie, przez, 
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Sprawa 4110/188.1.357 

wyłonionego w ramach przetargu, Wykonawcę robót. W trakcie prowadzenia robót budowlanych, 

dojazd do nieruchomości zostanie zapewniony. Jeżeli zapisy w obowiązującym MPZP określają 

przedmiotową drogę jako drogę gminną, po jej wybudowaniu zostanie ona przekazana do zasobów 

gminnych, w innym przypadku Gmina Miasto Gdynia będzie musiała wyrazić zgodę na przejęcie jej 

do swoich zasobów, łącznie z jej utrzymaniem.  

Na skrzyżowaniu drogi dojazdowej z ul. Rdestową zostały zaprojektowane łuki wyokrąglające o 

promieniach R=12m, które zapewnią wjazd i wyjazd samochodom ciężarowym. 

Patrz również odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.347. 

Na przedmiotowym odcinku projektowanej drogi dojazdowej oświetlenie zostanie zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie przewiduje się budowy chodnika wzdłuż drogi 

dojazdowej. 

Pkt 2 -  Na węźle "Gdynia Dąbrowa" zostaną zapewnione wszystkie relacje ruchu zgodnie z planami 

sytuacyjnymi umieszczonymi na stronie internetowej www.trasakaszubska.pl w zakładce "Spotkania 

informacyjne" w folderze "Miasto Gdynia" na rysunku syt. ark.18. Przywołany przez Pana rysunek 

D.1 nie zawiera aktualnych rozwiązań. 

Pkt 3 - Na obecnym etapie projektowym, projektowana linia rozgraniczająca inwestycję została 

skorygowana i powierzchnia terenu do zajęcia pod inwestycję została zminimalizowana. Przyjęte na 

obecnym etapie rozwiązania techniczne oraz granica pasa drogowego na etapie opracowania 

projektu Budowlanego mogą ulec zmianie. 

Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą 

należnego odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego 

oraz po uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: 

pozwolenie na budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, 

przypada na wrzesień 2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa 

przedmiotowej inwestycji najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w 

kwietniu 2018r., natomiast koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r. 

Prosimy o złożenie odrębnego pisma do tutejszego Oddziału, ze wskazaniem jakich obiektów na 

Państwa nieruchomości brakuje, w celu weryfikacji mapy do celów projektowych. 

Pkt 4 - W ramach Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 wykonano analizę 

akustyczną, która wskazała tereny, dla których konieczne jest zaprojektowanie ekranów 

akustycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Dla zabudowy 

http://www.trasakaszubska.pl/
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mieszkaniowej zlokalizowanej na działce 48/6 został zaprojektowany, przy krawędzi projektowanej 

drogi ekspresowej, ekran przeciwhałasowy, który zapewni dopuszczalne poziomy hałasu w 

środowisku. Ponadto informujemy, że na etapie Projektu Budowalnego wykonany będzie raport o 

oddziaływaniu na środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna 

wpływu projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną 

odniesione do obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca dokona inwentaryzacji obiektów budowlanych 

na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, jak i w jego 

otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. Po 

zakończeniu inwestycji stan budowli w przypadku stwierdzonych uszkodzeń na koszt Wykonawcy 

robót zostanie przywrócony do stanu początkowego. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji możliwe 

jest wykonanie pomiarów drgań przenoszonych na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na 

przedmiotowej działce oraz zaprojektowanie działań i rozwiązań ograniczających wpływ drgań w 

przypadku gdy ich poziom będzie zagrażał bezpieczeństwu budynku. 

Pkt 5 - Budowa dodatkowego węzła na skrzyżowaniu ul. Nowowiczlińskiej i Chwaszczyńskiej z 

uwagi na warunki techniczne dotyczące warunków, jakie muszą spełniać drogi publiczne jest 

technicznie niemożliwe do wykonania. Przedmiotowe skrzyżowanie leży na granicy naszego 

opracowania i w opracowanym kształcie zostało ono uzgodnione przez ZDiZ w Gdyni. 

Pkt 6 - Wszystkie elementy projektowane, pokazane na planach sytuacyjnych umieszczonych na 

stronie internetowej www.trasakaszubska.pl zostaną zrealizowane w ramach przedmiotowej 

inwestycji. Między innymi należy do nich: 

 odcinek tzw. ul. Nowej Rdestowej na odcinku od ul. Rdestowej do włączenia do drogi 

krajowej nr. 20 po południowo zachodniej stronie węzła "Chwaszczyno". Jest to odcinek 

drogi o długości 3,8 km, 

 Nowy wiadukt z dojazdami na Obwodnicą Trójmiasta w ciągu ul. Lipowej, 

 Węzeł wspomagający (zespolony z węzłem "Wielki Kack") na skrzyżowaniu z ul. 

Nowowiczlińską, 

 Skrzyżowanie ul. Nowowiczlińskiej i Chwaszczyńskiej jest przebudowywane w zakresie jak 

na przedstawionych planach sytuacyjnych. Przyjęte rozwiązania projektowe zostały 

http://www.trasakaszubska.pl/
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uzgodnione z ZDiZ w Gdyni. 

W/w inwestycje będą realizowane w ramach budowy drogi ekspresowej S6. Dokładny termin 

realizacji poszczególnych zadań będzie możliwy do określenia po wyborze Wykonawcy robót 

oraz sporządzeniu przez niego szczegółowego harmonogramu prac. 

15. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.358 

Połączenie Wielkiego Kacka z częścią leśną obszaru po drugiej stronie istniejącej Obwodnicy 

Trójmiasta (OT) tunelem pieszo rowerowym na chwilę obecną, głównie ze względów 

ekonomicznych, nie jest planowane. W ramach inwestycji zostanie wybudowany nowy wiadukt w 

ciągu ul. Lipowej, który umożliwi dostęp mieszkańców Wielkiego Kacka do terenów leśnych. 

 

16. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.359 

Wniosek został uwzględniony. W ramach przedmiotowej inwestycji, na długości przebudowywanej 

ulicy Źródła Marii powstanie chodnik. 

 

17. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.360 

Chodnik i ścieżka rowerowa, w ramach przedmiotowej inwestycji. zostały zaprojektowane po 

południowej stronie ul. Nowowiczlińskiej w uzgodnieniu z miastem Gdynia, które obecnie 

opracowuje Koncepcję "Budowy węzła integracyjnego transportu publicznego w sąsiedztwie 

przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej - Gdynia Karwiny". Zgodnie z tym opracowaniem 

przeprowadzenie ruchu pieszego i rowerowego z północnej na południową stronę ul. 

Nowowiczlińskiej zostało zaprojektowane przed wjazdem do TESCO. 

Przejście dla pieszych przez ul. Nowowiczlińską w rejonie obecnego skrzyżowania z ul. Anyżową i 

Lubczykową jest zlokalizowane poza zakresem inwestycji. Jego lokalizacja będzie wymagała 

dodatkowej analizy na etapie opracowania Projektu Budowlanego. Na obecnym etapie 

projektowym, przedmiotowe przejście dla pieszych pozostaje w obecnym miejscu. 

 

18. Kajetan Lewandowski 

  

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.361 

W ramach przedmiotowej inwestycji, chodnik o szerokości 1,5m oraz ścieżka rowerowa o 

szerokości 2m zostały zaprojektowane wzdłuż krawędzi jezdni po południowej stronie tzw. ul. 

Nowej Rdestowej, na całej jej długości . 

Na projektowanym odcinku ulica ta zostanie oświetlona, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Odcinki poza terenem zabudowanym i tam gdzie tego nie przewidują przepisy nie będą oświetlone. 

Istniejące oświetlenie na ul. Rdestowej do ronda na węźle "Gdynia Dąbrowa" oraz po południowej 

stronie drogi ekspresowej na ul. Krzemowej zostanie przebudowane w niezbędnym zakresie. 
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Wzdłuż ulicy Rdestowej do ronda na całej długości po stronie zachodniej i wschodniej zostanie 

utrzymany, i w razie potrzeby (w przypadku kolizji) odbudowany, ciąg chodnika. Dodatkowo, po 

stronie wschodniej, na brakującym odcinku, zostanie zaprojektowany fragment ścieżki rowerowej. 

Po stronie południowej węzła zostanie zaprojektowany obustronny chodnik, a po stronie wschodniej 

dodatkowo fragment ścieżki rowerowej. Przyjęte, na obecnym etapie projektowym, rozwiązania 

techniczne oraz granice pasa drogowego na etapie opracowania Projektu Budowlanego mogą ulec 

zmianie. 

19. Rada Dzielnicy Dąbrowa 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.362 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.351.  

20. Anna Dąbrowska 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.364 

Ze względu na przyjęte, na etapie Koncepcji Programowej, rozwiązania projektowe, nie przewiduje 

się wykupu działek przy TESCO (zagadnienie omawiane na spotkaniu). W nawiązaniu do 

prowadzonej dyskusji, z uwagi na warunki terenowe i projektowany układ sytuacyjno-

wysokościowy węzła, nie istnieje możliwość zaprojektowania kładki/przejścia, które byłoby zgodne 

z przepisami i przyjazne dla wszystkich użytkowników. 

 

21. Grażyna Berdys 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.365 

Zgodnie z informacją przekazaną na spotkaniu informacyjnym, projekt drogi ekspresowej S6 na 

odcinku Lębork – Gdynia przewiduje budowę niezależnej łącznicy na kierunku Chwaszczyno-

Chylonia. Budowa tej łącznicy w dużym wykopie będzie skutkować koniecznością zmiany 

ukształtowania terenu. Obliczenia wykonane dla potoków ruchu prognozowanych w roku 2035 

(czyli większe niż w chwili oddania drogi do użytkowania w roku 2020) przewidują, że na terenie 

gdzie zlokalizowane są budynki przy ul. Górniczej nie będą przekroczone dopuszczalne poziomy 

hałasu w środowisku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). 

Mapa akustyczna Gdyni została stworzona w celu identyfikacji miejsc szczególnie narażonych na 

oddziaływanie ponadnormatywnych wielkości hasłu. Wskaźnikami używanymi do tworzenia map 

akustycznych są LDWN i LN. Wskaźniki te służą do ustalania długookresowej polityki w zakresie 

ochrony przed hałasem i wartością dopuszczalną zgodnie z przytoczonym powyżej rozporządzeniem 

jest wartość 68dB. 

W ocenie konieczności lokalizacji ekranów akustycznych posługuje się wskaźnikami 
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równoważnego poziomu dźwięku LAeq, które to mają zastosowanie do określania oddziaływania 

hałasu w odniesieniu do jednej doby z podziałem na porę dzienną i nocną. Zgodnie z tym samym 

rozporządzeniem dla zabudowy wielorodzinnej wartości dopuszczalne wynoszą 65dB dla pory dnia 

i 56dB dla pory nocnej i te wartości wyznaczały w wykonanej analizie akustycznej konieczność 

lokalizacji ekranów dla zabudowy przy ul. Górniczej. 

W piśmie powołano się na badania poziomów hałasu, które mają wpływ na funkcjonowanie 

organizmu. Jednakże przytoczone poziomy 70dB i 85dB odnoszą się do poziomu ciągłego, czyli nie 

znajduje odniesienia w przypadku analizy rozprzestrzeniania się hałasu gdzie poziomy dopuszczalne 

stanowią wartości „uśrednione” dla pory dnia i pory nocy. 

Podsumowując. Wykonana na etapie Koncepcji Programowej, zgodnie z obowiązującą metodyką 

oraz uwzględniająca aktualne poziomy dopuszczalne hałasu w środowisku, analiza akustyczna nie 

potwierdziła konieczności lokalizacji ekranu akustycznego dla wnioskowanej zabudowy. Ponadto 

informujemy, że na etapie Projektu Budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na 

środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do 

obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

W celu potwierdzenia zasadności obliczeń możliwe jest również wskazanie zabudowy przy ul. 

Górniczej do analizy poziomu hałasu po oddaniu drogi do eksploatacji w ramach analizy 

porealizacyjnej. 

Informujemy jednocześnie, że w ramach planowanej Inwestycji istniejący drzewostan zostanie 

wycięty w minimalnym zakresie, niezbędnym do jej realizacji. 

22. Anna Siwik, Beata Siwik i 

Adrian Siwik,  

 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.366 

Budynek, na obecnym etapie projektowym (tj. etapie Koncepcji Programowej), znajduje się w 

odległości około 14 m od krawędzi jezdni Obwodnicy Zachodniej Trójmiasta. 

Dojazd do posesji zostanie zapewniony jak dotychczas.  

Zakres ostatecznego wywłaszczenia, w tym ewentualne wyburzenia, wraz z wypłatą należnego 

odszkodowania, będzie możliwy do określenia dopiero na etapie Projektu Budowlanego oraz po 

uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej (ZRID, potocznie: pozwolenie na 

budowę), którego termin wykonania, zgodnie z założonym harmonogramem, przypada na wrzesień 

2017r. (uzyskanie ZRID planowane jest na luty 2018r.). Budowa przedmiotowej inwestycji 

najszybciej może rozpocząć się, według założonego harmonogramu, w kwietniu 2018r., natomiast 
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koniec robót budowlanych przewidziany jest na lipiec 2020r. 

Na wysokości zabudowy, przy krawędzi jezdni drogi ekspresowej S6, zaprojektowano ekran 

przeciwhałasowy, który zapewni dopuszczalne przepisami poziomy hałasu w środowisku zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r (Dz. U. z 2014 poz. 112). 

Zwracamy jednocześnie uwagę, że ekran został zaprojektowany na prognozowane natężenie ruchu 

dla roku 2035. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca robót dokona inwentaryzacji obiektów 

budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na placu budowy, 

jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 

budowlanych. Po zakończeniu inwestycji stan budowli w przypadku stwierdzonych w wyniku robót 

budowlanych uszkodzeń, na koszt Wykonawcy robót, zostanie przywrócony do stanu 

początkowego. Po oddaniu inwestycji do eksploatacji możliwe jest wykonanie pomiarów drgań 

przenoszonych na zabudowę mieszkaniową zlokalizowaną na przedmiotowej działce oraz 

zaprojektowanie działań i rozwiązań ograniczających wpływ drgań w przypadku gdy ich poziom 

będzie zagrażał bezpieczeństwu budynku.  

 

22. Anna i Tomasz Rzepa  

 

Jolanta Lidzbarska 

 

Tomasz Kisieliński 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.367 

Zgodnie z wykonaną, w ramach Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6, analizą 

akustyczną przeprowadzone obliczenia i symulacje potwierdziły konieczność zaprojektowania 

ekranów przeciwhałasowych w celu ochrony terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej (ul. 

Chwaszczyńska nr. 56, 58, 60 i 62) przed ponadnormatywnym hałasem zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku (tj. Dz. U. z 2014 poz. 112). Jednocześnie wyjaśniamy, że ekrany przezierne nie 

powodują pochłaniania fali akustycznej, a jedynie ją odbijają co powoduje często wzrost emisji 

hałasu w sąsiadujących obszarach. Z powyższych względów nie ma możliwości zmiany ekranów na 

przezierne. Na etapie Projektu Budowalnego wykonany będzie raport o oddziaływaniu na 

środowisko, na etapie którego dokonana będzie ponowana analiza akustyczna wpływu 

projektowanej drogi na zinwentaryzowaną zabudowę chronioną, a wyniki zostaną odniesione do 

obecnie obwiązujacych wartości dopuszczalnych wkreślonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1109). 

Przyjęte, na obecnym etapie projektowym, rozwiązania techniczne na etapie opracowania Projektu 

Budowlanego mogą ulec zmianie. 
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23. Mirosław Dzierżak 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.368 

Pkt 1 W ramach przedmiotowej inwestycji, nie przewidziano budowy ronda u zbiegu ulic. 

Nowowiczlińskiej, Anyżowej, Lubczykowej i wjazdu/zjazdu z Obwodnicy Trójmiasta, ponieważ w 

docelowym (planowanym przez Miasto) przebiegu ul. Nowowiczlińska ma być drogą dwujezdniową 

(będzie posiadała dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Dobudowa drugiej jezdni leży w gestii 

władz samorządowych. Przyjęta na skrzyżowaniu w projekcie sygnalizacja świetlna daje lepsze 

możliwości sterowania ruchem. Pkt 2 Ze względu na zapewnienie właściwych odcinków 

przeplatania, prawidłowego oznakowania poziomego i pionowego oraz zapewnienie wysokiego 

poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla użytkownika w obrębie węzła, nie przewiduje się 

podłączenie ulicy Oliwkowej do drogi zbierająco – rozprowadzającej (we wniosku - droga 

pomocnicza)  

Pkt 3 – Rondo na połączeniu ul. Rdestowej z ul. Nową Rdestową zaprojektowane zostało zgodnie z 

obowiązującymi warunkami technicznymi. Oznakowanie pionowe przed i na rondzie (tablice 

kierunkowe i drogowskazy), które zaprojektowane zostanie, na późniejszym etapie realizacji 

inwestycji, będzie w wystarczający sposób informowało uczestników ruchu o kierunkach 

poszczególnych potoków ruchu. 

Pkt 4  Sugerowana budowa przejścia estakadą lub tunelem przez obszar wielopoziomowego węzła 

Chwaszczyno jest technicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Przyjęty przebieg projektowanej ul. 

Nowej Rdestowej umożliwi w przyszłości rozwój terenów po północnej stronie węzła Chwaszczyno.  

Pkt.5 - Ze względu na zapewnienie właściwych odcinków przeplatania, prawidłowego oznakowania 

poziomego i pionowego oraz zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

dla użytkownika w obrębie węzła, nie przewiduje się podłączenie ulicy Oliwkowej do drogi 

zbierająco – rozprowadzającej (we wniosku - droga pomocnicza). 

Dostęp do TESCO zostanie zachowany w dotychczasowy sposób tj. od ul. Nowowiczlińskiej. 

 



Podsumowanie Spotkań Informacyjnych dotyczących   

„Koncepcji Programowej budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku  

Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta" 

Zadanie 4 : w.Szemud (bez węzła) – w.Gdynia Wielki Kack (z węzłem) 

Spotkania  odbyły się : 

1) Dnia 01.12.2016r w sali widowiskowo-sportowej w Szemudzie przy ulicy 

Szkolnej 4a i dotyczyło terenu gminy Szemud. 

2) Dnia 03.12.2016r w sali widowiskowo-sportowej w Bojanie przy ulicy 

Wybickiego 38 i dotyczyło terenu gminy Szemud. 

3) Dnia 10.12.2016r w Chwaszczynie w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły 

Podstawowej przy ulicy Mickiewicza 16 i dotyczyło terenu gminy Żukowo. 

4) Dnia 18.12.2016r w świetlicy w Zespole Szkół nr 14 w Gdyni, przy ul. 

Nagietkowej 73 i dotyczyło terenu miasta Gdyni. 

Materiały omawiane na spotkaniach na tydzień przed każdym ze spotkań zostały 

dostarczone w postaci drukowanej Władzom Samorządowym oraz umieszczone na 

stronie internetowej  http://trasakaszubska.pl/. 

Wnioski i pytania zgłaszane przez Władze Samorządowe i mieszkańców na 

Spotkaniach Informacyjnych oraz w wyznaczonym tygodniowym okresie po 

spotkaniu dotyczyły : 

1. Szczegółów technicznych przyjętych rozwiązań projektowych m.i. parametrów 

projektowanych dróg. 

2. Lokalizacji projektowanych elementów Inwestycji takich jak : dróg, obiektów 

inżynierskie, przejść dla zwierząt, chodników i ścieżek rowerowych. 

3. Dokładnej lokalizacji poszczególnych nieruchomości w stosunku do określonych 

elementów projektowanej Inwestycji. 

4. Dostępności przyległych do Inwestycji nieruchomości. 

5. Lokalizacji ekranów przeciwhałasowych i nasadzeń zieleni. 

6. Terminów oraz sposobu przejęcia i wykupu pod Inwestycję niezbędnych 

nieruchomości. 

7. Układu komunikacyjnego powstającego w ramach Inwestycji. 

Po przeprowadzeniu dokładnej analizy wniosków Inwestor w oparciu o dodatkowe 

analizy projektowe odniósł się do każdego z nich. Stanowisko Inwestora z decyzjami 

w sprawie przedmiotowych pytań i wniosków zostało zawarte w Załącznikach 1 i 6. 

Treść odpowiedzi na zgłoszone wnioski po Spotkaniach zostały opublikowane i 

znajdują się na stronie Internetowej     http://trasakaszubska.pl/. 

http://trasakaszubska.pl/
http://trasakaszubska.pl/
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Streszczenie treści wniosków i pytań złożonych do dnia 28.12.2015r. przez mieszkańców oraz władze samorządowe do Inwestora w formie 

pisemnej po spotkaniu informacyjnym, które odbyło się w dniu 18.12.2015 r. w Gdyni Dąbrowie w sprawie „Koncepcji Programowej budowy 

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

 

L.P 

Imię i nazwisko lub 

instytucja oraz data 

wniosku lub pytania. 

Streszczenie treści wniosków. 

1. Krzysztof Gewald 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.286 

1. Problemy ze stroną WWW.trasakaszubska.pl 

2. Brak informacji o spotkaniach informacyjnych 

3. Brak wyrysowanych ekranów na mapie załączonej do plakatu i informacji o badaniach 

hałasu 

 

2. Gertruda Dampc 

 

Katarzyna Dampc 

 

Ryszard Dampc 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.343 

1. Wykupienie w całości działek nr 143/1 oraz 145/1 

 

3. Przemysław Szczęsny 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.345 

1. Poszerzenie ulicy Nowowiczlińskiej  

2. Przeprojektowanie zjazdu zgodnie z załączonym rysunkiem   

4. Barbara Dąbrowska 

Kierownik Działu 

Administracji 

Vector Sp.z o.o. 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

1. Zmiana nowej drogi łączącej ul. Krzemową z zajezdnią autobusową 

http://www.trasakaszubska.pl/
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Sprawa 4110/188.1.346 

5. Rumler Polska 

Beata Witkowska 

 

DAWIT 

Jakub Witkowski 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.347 

1. Zapewnienie warunków przejezdności dla samochodów ciężarowych z naczepami na 

połączeniu działek 68/6 i 44/6 z ul. Rdestową 

6. MOST Sp. zo.o. 

81-862 Sopot 

 

Rumler Polska 

Beata Witkowska 

 

DAWIT 

 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.348 

Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.347. 

 

7. Michał Munch 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 411/188.1.350 

1. Realizacja kładki na wysokości obecnego przystanku Centrum Nadawcze RTV 

8. Lechosław Dzierżak 

Wniosek z dnia 

26.12.2015 

 

1. Wykonanie oświetlenia ulicy Nowej Rdestowej 

2. Umożliwienie relacji Karwiny – Chylonia na obu węzłach 

3. Ekrany akustyczne na wiadukcie 

4. Wybudowanie kładki dla pieszych w ciągu ulicy Oliwkowa-Wiczlińska 
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Sprawa 4110/188.1.351 5. Wybudowanie łącznika pieszo-rowerowego przy ul. Oliwkowej 

6. Przyjęcie rozwiązania ronda przy ul. Nowowiczlińskiej, Anyżowej, Lubczykowej i 

wjazdu/zjazdu z Obwodnicy 

9. Hanna Pilecka-Kita 

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.352 

1. Zmiana linii ekranów według załączonej mapki 

2. Brak ekranów na wiadukcie (ul. Nowowiczlińska) 

10. Justyna Lehmann-

Formella 

Justyna Lehmann 

 (działalność gospodarcza) 

 

Paweł Lehmann 

Andrzej Lehmann 

  

(działalność gospodarcza) 

 

Teresa Lehmann  

 (działalność gospodarcza) 

Adam Kozieł  

  

 

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.353 

1. Usuniecie ekranów akustycznych z działek 43,45 przy ul. Chwaszczyńskiej 

11. Wspólnota Mieszkaniowa  

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.354 

1. Zmiana odległości od budynku przy ulicy Oliwkowej 19 

2. Zmiana odległości zjazdu z S6 na odcinku Chwaszczyńska i Nowowiczlińska 

3. Przyczyny zabrania odcinka ul. Oliwkowej pod budowę drogi 

4. Zmiana ruchu i oznaczeń co do możliwości wjazdu/zjazdu z osiedla Dąbrowa – Dąbrówka 

5. Informacja dotycząca logistyki ruchu ciężarowego pojadów budowlanych 
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6. Brak przedstawicieli UM Gdyni na spotkaniu 

7. Dodatkowe odszkodowania związane ze spadkiem wartości nieruchomości 

8. Zastrzeżenia do przyjęcia projektu planowanej inwestycji 

12. Stanisław Herrmann 

 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.355 

. 

1. Zaprojektowanie muru oporowego, który ograniczy zajęcie działek nr 159/21 oraz 159/22 

2. Zapewnienie dojazdu do działek nr 159/22, 159/21, 159/29, 159/27 

13. Gertruda Herrmann 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.356 

Pytanie jak we wniosku nr 4110/188.1.355. 

14. Grzegorz i Bożena Golis 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.357 

1. Zapewnienie dojazdu, oświetlenia i obsługi pojazdów ciężarowych do posesji przy ulicy 

Rdestowej. Przekazanie dróg dojazdowych do zasobów gminy 

2. Brak wyjazdu w kierunku północnym od strony Chwaszczyna 

3. Linia granicy inwestycji przecina budynek w połowie na działce 48/6. Niekompletna 

inwentaryzacja obiektów na nieruchomości 

4. Konieczność wykonania zabezpieczeń akustycznych na działce 48/6 

5. Zmiana projektu skrzyżowania ulic Chwaszczyńskiej i Nowowiczlińskiej 

6. Jaki jest termin realizacji inwestycji towarzyszących oraz ich zakresu 

15. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.358 

1. Dodanie tunelu pieszo-rowerowego łączącego Wielki Kack z częścią leśną obszaru po 

drugiej stronie istniejącej Obwodnicy Trójmiasta (OT) 

16. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.359 

1. Dodanie do projektu chodnika wzdłuż odcinka ulicy Źródła Marii 
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17. Kajetan Lewandowski 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.360 

1. Zaprojektowanie chodnika oraz drogi rowerowej na północnej stronie ulicy 

Nowowiczlińskiej i Węzła z OT 

2. Pozostawienie przejścia dla pieszych przez ul. Nowowiczlińską w obecnym miejscu 

18. Kajetan Lewandowski 

  

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.361 

1. Dodanie chodnika oraz oświetlenia wzdłuż ulicy Rdestowej 

19. Rada Dzielnicy Dąbrowa 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.362 

Pytanie  jak we wniosku nr 4110/188.1.351. 

20. Anna Dąbrowska 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.364 

1. Wybudowanie przejścia dla pieszych w ciągu ulicy Wiczlińskiej, nad OT 

21. Grażyna Berdys 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.365 

1. Wybudowanie ekranów akustycznych przy ul. Górniczej 18,20,22,24 

22. Anna Siwik, Beata Siwik i 

Adrian Siwik,  

 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

1. Zbyt mała odległość drogi od działki 79/16, co sprawia zagrożenie dla konstrukcji budynku 

oraz zdrowia i życia mieszkańców 

2. Wykonanie ekspertyz bezpieczeństwa 
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Sprawa 4110/188.1.366 

22. Anna i Tomasz Rzepa  

 

Jolanta Lidzbarska 

 

Tomasz Kisieliński 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.367 

1. Budowa przezroczystych ekranów akustycznych na wysokości ul. Chwaszczyńskiej nr 56, 

58, 60, 62  

23. Mirosław Dzierżak 

Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.368 

1. Budowa ronda u zbiegu ulic. Nowowiczlińskiej, Anyżowej, Lubczykowej i wjazdu/zjazdu z 

Obwodnicy Trójmiasta 

2. Podłączenie ulicy Oliwkowej do drogi zbierająco – rozprowadzającej 

3. Rondo na połączeniu ul. Rdestowej z ul. Nową Rdestową 

4. Budowa przejścia estakadą lub tunelem przez obszar węzła Chwaszczyno 

5. Informacja o drodze pomocniczej po stronie Karwin 

 


