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Załącznik nr 2. 

 

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 

 

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 
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Katarzyna Dampc 

 

Ryszard Dampc 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.343 

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

ekspresowej.  

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. 
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3. Przemysław Szczęsny 

Wniosek z dnia 

14.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.345 

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 

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. 
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6. MOST Sp. zo.o. 

81-862 Sopot 

 

Rumler Polska 

Beata Witkowska 

 

DAWIT 

 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.348 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.347. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 

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). 
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Sprawa 4110/188.1.353 

11. Wspólnota Mieszkaniowa  

Wniosek z dnia 

27.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.354 

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 

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. 
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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 

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 

 

Odpowiedź jak we wniosku nr 4110/188.1.355. 
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Sprawa 4110/188.1.356 

14. Grzegorz i Bożena Golis 

Wniosek z dnia 

21.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.357 

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, 

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 

http://www.trasakaszubska.pl/
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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 

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, 

http://www.trasakaszubska.pl/
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 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 

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 

  

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. 
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Wniosek z dnia 

28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.361 

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. 

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 
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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 

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 

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 
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28.12.2015 

 

Sprawa 4110/188.1.366 

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. 

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 
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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. 

 

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. 

 


