
Załącznik nr 1: 

 

Wykaz pytań mieszkańców, zadanych w dniu 10.12.2015 roku podczas spotkania informacyjnego dotyczącego  „Koncepcji Programowej 

budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork (wraz z Obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta” Zadanie 4 - na terenie gminy Żukowo. 

Spotkanie odbyło się w Chwaszczynie w Zespole Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej przy ulicy Mickiewicza 16. 

 

L.P. 
Treść pytania do Wykonawcy 

Projektu 
Odpowiedź na pytanie 

1. Ulica Rdestowa. 

Czy zaprojektowano chodnik  

i ścieżkę rowerową wzdłuż  

ul. Rdestowej? 

Czy zaprojektowano oświetlenie 

tej drogi? 

Czy zostało zaprojektowane 

bezpośrednie podłączenie 

centrum Chwaszczyna do Trasy 

Kaszubskiej, za pomocą 

dodatkowego, zgłoszonego 

mini-węzła? 

Czy zostało zaprojektowane 

bezkolizyjne przejście  

dla pieszych i rowerzystów pod 

S6 w Chwaszczynie? 

W ramach inwestycji została zaprojektowana ul. Nowa Rdestowa. Jest to droga o nawierzchni 

bitumicznej szer. 7m wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową. Chodnik i ścieżka zostały 

zaprojektowane przy krawędzi jezdni na całej długości drogi. Oświetlenie zostanie zaprojektowane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zgodnie, z którymi poza terenem zabudowanym oświetlenie 

nie jest wymagane. Zaprojektowanie dodatkowych podłączeń w rejonie przejścia ul. Nową Rdestową 

i drogą nr 218 nad projektowaną S6 nie jest możliwe ze względów technicznych. 

W tym rejonie są zaprojektowane na drodze S6 „Trasa Kaszubska” i Obwodnicy Metropolii 

Trójmiejskiej (OMT) pasy włączeń i wyłączeń. W tym rejonie następuje segregowanie ruchu i jest to 

obszar węzła, gdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami nie możną wprowadzać żadnych 

dodatkowych elementów. Projektowany węzeł "Gdynia Dąbrowa" funkcjonuje, jako węzeł 

zespolony z węzłem Chwaszczyno. Wszystkie włączenia i wyłączenia na nim odbywają się poprzez 

zaprojektowaną wzdłuż S6 drogę zbiorczo-rozprowadzającą. Droga nr 218 zostanie podłączona do 

węzła nowym łącznikiem od strony ul. Nowej Kielnieńskiej. 

Przejście dla pieszych i rowerzystów w Chwaszczynie wykracza poza zakres tej inwestycji i będzie 

omawiane w ramach projektu OMT, dla którego spotkania są planowane na początku przyszłego 

roku. 

2. Osiedle nad jeziorem. 

Dlaczego droga nr 20 nie jest 

podłączona do węzła? 

Kiedy powstanie droga 

Kieleńska? 

Jakie jest oddziaływanie drogi 

na budynki osiedla  

nad jeziorem? 

Na wcześniejszym etapie, w ramach Trasy Kaszubskiej było przewidywane podłączenie drogi Nr 20 

do węzła. W ramach opracowania OMT na powstałym węźle nie przewidziano podłączenie drogi 

DK20. Ul. Polnej nie możemy włączyć z uwagi na charakter i wielkość tego węzła.  

Ul. Kielnieńska nie jest przedmiotem tej inwestycji i jej budowa leży w kompetencjach m. Gdańska. 

GDDKiA w ramach inwestycji, zgodnie z ustaleniami z miastem Gdańsk, zapewnia jej podłączenie 

do węzła Chwaszczyno. Wycenę nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy 

prowadzić po wydaniu decyzji ZRID. 



Co powstrzymuje Państwa 

przed wcześniejszym ustaleniem 

wysokości odszkodowań? 

3. "Węzeł Gdynia Dąbrowa" – 

brak możliwości zjazdu  

na węźle na Dąbrowę, jadąc  

z kierunku Żukowa. Prośba  

o przeanalizowanie. 

Zgłoszone zastrzeżenie zostanie przeanalizowane i w razie konieczności rozwiązania projektowe 

zostaną dostosowane do zaistniałych potrzeb. 

4. (Osiedla Angielskie) 

Dlaczego droga idzie tak blisko 

osiedla? 

Co dalej z Nową Kielnieńską? 

Dlaczego planowane jest  

w tym miejscu rondo, skoro 

nie ma na to miejsca? 

Na planie został pokazany układ docelowy węzła. GDDKiA w ramach tej inwestycji nie ma w 

swoim zakresie realizacji ul. Nowej Kielnieńskiej.  

Z Biura Rozwoju Gdańska Inwestor otrzymał zapewnienia, że ulica Nowa Kielnieńska będzie 

realizowana. Do istniejącej obwodnicy można dojechać również poprzez węzeł "Wielki Kack", który 

będzie także stosownie do potrzeb ruchowych przebudowany. Ruch z kierunku Lęborka będzie 

rozdzielony na trzy kierunki i na trasę Kielnieńską trafi tylko jego część. Jeżeli są problemy z 

osuwaniem sie domów na osiedlu Angielskim to problem ten nie jest związany z naszą inwestycją. 

Rozwiązania techniczne przyjęte w ramach inwestycji będą bezpieczne i nie będą oddziaływać w 

żaden sposób na przyległe do inwestycji konstrukcje budynków osiedla. 

5. Właściciel firmy, która będzie 

zlikwidowana. Istniejące prawo 

związane z realizacja inwestycji 

nie służy ludziom. Złe prawo 

należy zmienić. 

Istniejąca Obwodnica 

najbardziej korkuje  

się na odcinku Kack - 

Castorama. 

W jakim czasie będą 

realizowane poszczególne 

zadania projektu? 

Czy wszystkie zadania będą 

realizowane w tym samym 

Istniejąca Obwodnica korkuje się na odcinku Kack- Castorama, ponieważ na tym odcinku nie ma 

pasa awaryjnego. W przypadku jakiejkolwiek awarii samochodu, jest blokowany pas ruchu i 

powstają korki. Po wybudowaniu OMT na istniejącej Obwodnicy zostanie dobudowany trzeci pas 

ruchu.  

W ramach budowy Trasy Kaszubskiej przebudowywany odcinek Obwodnicy będzie posiadał trzy 

pasy ruchu. Rozpoczęcie inwestycji, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, nastąpi 

najszybciej w lutym 2018r. W tym samym terminie rozpoczną się prace związane z wyceną 

przejmowanych pod inwestycję nieruchomości oraz wypłata odszkodowań. W ramach prowadzonej 

inwestycji zostały ogłoszone dwa przetargi. Teoretycznie jednak może tak być, że każde zadanie 

będzie wykonywane przez innego Wykonawcę. Inwestor planuje rozpocząć realizację wszystkich 

odcinków jednocześnie w kwietniu 2018r. Zakończenie inwestycji i oddanie całego odcinka drogi S6 

do eksploatacji dla wszystkich zadań planowane jest w lipcu 2020r. 

Wypłata odszkodowań jest możliwa po wydaniu decyzji ZRID, natomiast wartość nieruchomości 

przejmowana pod pas drogowy ustala się wg stanu tej nieruchomości z dnia wydania decyzji ZRID. 



czasie? 

Od której strony rozpocznie  

się budowa? Od Lęborka  

czy od Gdyni? 

Dlaczego mam tylko 2 miesiące 

na opuszczenie terenu, co mam 

zrobić w tak krótkim czasie  

z zatrudnionymi u mnie 

pracownikami? 

Konieczne jest wcześniejsze 

przeprowadzenie wykupów, 

które umożliwi w realnym 

czasie przeniesienie 

likwidowanych m.in. zakładów 

pracy w inne miejsce. 

Ile dostanę pieniędzy, kiedy 

dostanę i co za to będę mógł 

kupić? 

6. Dlaczego nie możecie Państwo 

wydłużyć terminu opuszczenia 

posesji? Dlaczego są tylko dwa 

miesiące? 

Kiedy mamy szansę  

na realizacje Obwodnicy 

Metropolitalnej? 

 

 

Propozycja wydłużenia terminu 

przeprowadzania wywłaszczeń 

lub stworzenie systemu 

zaliczkowania. 

Droga S6 wraz z OMT ma powstać do lipca 2020r i na dzień dzisiejszy termin ten nie jest 

zagrożony. Dla OTM jest również opracowywana koncepcja programowa i został ogłoszony przetarg 

w formule projektuj i buduj. 

Jeśli chodzi o wykup nieruchomości zbudowanych budynkami mieszkalnymi i/lub budynkami, które 

są miejscem pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, odszkodowanie ustala w drodze decyzji 

wojewoda. Powołuje on rzeczoznawcę majątkowego i prowadzi całe postępowanie, które niestety 

jest długotrwałe z uwagi na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. I dlatego GDDKiA, 

chcąc przyśpieszyć proces wyceny i wypłaty odszkodowań, dąży do podpisywania ugody 

administracyjnej u wojewody, co pozwala ominąć etapy, do których jest zobowiązany wojewoda.  

Przy takim postępowaniu, w dniu wydania decyzji ZRID, rzeczoznawca majątkowy powołany przez 

GDDKiA otrzymuje zlecenie na wykonanie operatu szacunkowego w terminie około 1 m-ca. Jeśli 

właściciel nieruchomości zaakceptuje wycenę GDDKiA może w krótkim czasie podpisać ugodę 

administracyjną u wojewody. W ten sposób pomijamy długotrwałe procedury administracyjne 

konieczne w przypadku prowadzenia postępowania przez wojewodę. Pierwszy kontakt z 



właścicielami zajmowanych nieruchomości zabudowanych ze strony Inwestora następuje tuż po 

złożeniu wniosku o wydanie decyzji ZRID. Właściciele nieruchomości są informowani również o 

każdym dalszym prowadzonym etapie postępowania. Gdy właściciel nie wyrazi zgody na 

zaproponowaną ofertę przez GDDKiA, ma prawo odmówić i wtedy sprawa trafia do wojewody i 

wtedy w drodze decyzji jest ustalane odszkodowanie. 

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 aktualny adres zamieszkania, bowiem na 

znajdujący się w niej adres będzie wysyłana cała korespondencja związana z nabywaniem 

nieruchomości. W księgach wieczystych należy uaktualnić stan prawny m.in. kwestie spadkowe. 

Wszystkie zapisy odnośnie m.in. obecnego właściciela, służebności, ograniczonych praw 

rzeczowych i kredytów hipotecznych, które często zostały już spłacone. Wszystkie zmiany w tych 

dokumentach mogą być przeprowadzone tylko na wniosek właściciela nieruchomości. 

9.  Dlaczego mapy są nieaktualne, 

dlaczego otrzymujemy mapy 

bez zaznaczonych  

na nim budynków? 

Jak z Chwaszczyna dojechać  

do Gdańska komunikacją 

miejską? 

Jak z Chwaszczyna dojechać  

do Gdyni komunikacją miejską? 

Mapy, na których jest przedstawiony plan orientacyjny jest opracowany na mapach pozyskanych z 

Powiatowego Ośrodka Geodezyjnego. Niestety one nie są często aktualizowane i dlatego pewnej 

części zabudowań nie przedstawiają. Mapy, na których jest opracowywany projekt to mapy 

zasadnicze do celów projektowych w skali 1:1000 i w swoim zakresie obejmują wszystkie 

zabudowania aktualne na stan wrzesień 2015r. Opracowana Koncepcja Programowa z Programem 

Funkcjonalno Użytkowym będą materiałami wyjściowymi dla Wykonawcy robót do wyceny swoich 

prac.  

Z Chwaszczyna do Gdańska komunikacja miejska będzie odbywała się jak dotychczas, drogą 

wojewódzką nr 218. Droga nr 218 przekracza wiaduktem OMT i dalszy jej przebieg pozostaje bez 

zmian. 

Obecnie są prowadzone rozmowy z Zarządem Komunikacji Miejskiej (ZKM) i Przedsiębiorstwem 

Komunikacji Trolejbusowej (PKT) w Gdyni. Komunikacja miejska autobusowa z Chwaszczyna do 

Gdyni będzie prowadzona ul. Nową Rdestową, wzdłuż której zostaną zlokalizowane przystanki. 

Zaprojektowane przystanki to : Chwaszczyno-Gdyńska, Polna II, Polna I, Rewerenda, 

Pomianowskiegio i trzy przystanki Rdestowa-Skrzyżowanie. 

10. Dlaczego nie rozmawiamy  

o całości trasy S6 czyli łącznie  

o S6, Obwodnicy 

Metropolitalnej, nowej 

W decyzji Środowiskowej dla OMT jest przewidziana rezerwa na trzeci pas ruchu, który będzie 

realizowany "do wewnątrz". Trasa Kaszubska będzie realizowana u układzie docelowym tzn. dwie 

jezdnie z dwoma pasami ruchu bez rezerwy pod trzeci pas. 

Nie ma określonej odległości od krawędzi jezdni drogi ekspresowej do istniejących budynków. 



Kielnieńskiej? 

Dlaczego wnioskujecie Państwo 

o drogę dwupasmową? 

Ile metrów od krawędzi jezdni 

będą stały budynki mieszkalne? 

Dlaczego Gmina blokuje 

inwestycje lokalne? 

Budynki zlokalizowane przy drodze poza pasem drogowym, w przypadku potrzeby (przekroczenia 

dopuszczalnego natężenia hałasu), będą chronione ekranami. Jeżeli ochrona nie zapewni wymaganej 

skuteczności to taki budynek zostanie wyburzony, a nieruchomość wykupiona. 

Gmina nie ma podstaw prawnych do blokowania inwestycji lokalnych na przyszłych terenach 

przewidzianych pod budowę drogi S6. GDDKIA do czasu uprawomocnienia decyzji ZRID nie ma 

prawa do dysponowania gruntami na cele budowlane. W okresie przygotowania inwestycji 

GDDKiA, opiniując wystąpienia Gminy, informuje o planowanym zakresie inwestycji i 

planowanych rozwiązaniach technicznych. Decyzję odnośnie prowadzenia inwestycji lokalnych, 

m.in. w oparciu o opinię GDDKiA, podejmuje jej Inwestor. 

11. Jakimi kryteriami będą  

się Państwo kierować podczas 

wycen nieruchomości?  

Na podstawie, której ustawy? 

Jaka będzie odległość 

budynków od drogi  

i od ekranów? 

Wycena budynków będzie przeprowadzona przez rzeczoznawcę majątkowego na podstawie Ustawy 

o Gospodarce Nieruchomościami oraz w oparciu o odpowiednie Rozporządzenia do tej Ustawy. 

Wybór zastosowanej metody w konkretnych przypadkach należy do rzeczoznawcy. Wycena będzie 

przeprowadzona po cenach rynkowych, które obowiązują w danym regionie w czasie jej 

sporządzania. 

W Ustawie o Drogach Publicznych podane są odległości dla przypadku, gdy istniejąca droga istnieje 

i budujemy nowy obiekt budowlany. 

Odszkodowania będą wypłacane tylko za przejęte nieruchomości pod pas drogowy lub z tytułu 

ograniczenia korzystania z nieruchomości, które jest ustalane w treści decyzji ZRID. Za budynki, 

które stracą na wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie będą wypłacane odszkodowania. 

12. Dlaczego mamy tylko  

2 miesiące na wyprowadzenie 

się, skoro na Warmii i Mazurach 

termin był rok? 

Obecnie przy realizowanych inwestycjach termin przekazania Wykonawcy nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz zabudowaniami stanowiącymi miejsca pracy wynosi 

ok. 6 m-cy od wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. 

Dla nieruchomości niezabudowanych postępowanie odszkodowawcze prowadzi wojewoda w trybie 

administracyjnym i wszczyna je dopiero wtedy, gdy decyzja ZRID stanie się ostateczna. Wejście 

Wykonawcy na budowę odbywa się stopniowo i dlatego też przejęcie niektórych nieruchomości 

przez Wykonawcę może nastąpić po okresie kilku miesięcy od rozpoczęcia budowy. W przypadkach 

koniecznych, zgodnie z wydaną decyzją ZRID, GDDKiA jest zobowiązana do zapewnienia lokali 

zamiennych. Okres zapewnienia lokali zamiennych określony jest przez wojewodę w decyzji ZRID. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie może on wynosić mniej niż 120 dni. Często właściciele 

nieruchomości korzystają z dodatkowego bonusu o wartości 5% kwoty odszkodowania. Jest on 

wypłacany właścicielowi, jeżeli właściciel przekaże Inwestorowi nieruchomość w terminie 30 dni od 

daty wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalności. Wypłacane bonusy często są 



bardziej atrakcyjne od lokali zamiennych. GDDKiA jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie w 

terminie 14 dni od daty ostateczności Decyzji ustalającej wartość odszkodowania. Czasokres 

wypłaty odszkodowania jest ustalany przez wojewodę w decyzji ZRID. 

13. Chwaszczyno  

ul. Makuszyńskiego. Mój dom 

nie idzie do wyburzenia,  

ale znajduje się obok placu 

budowy i jeśli powstaną  

w związku z tym jakieś 

uszkodzenia to czy dostanę  

za to odszkodowanie? 

Którędy będzie dojeżdżał ciężki 

sprzęt? Czy drogą osiedlową? 

W jaki sposób będzie 

zapewnione bezpieczeństwo 

podczas budowy? 

Na pieniądze z wykupu 

nieruchomości w Warszawie 

czkałam 4 lata. 

O ile spadnie wartość ziemi  

w związku z realizacją 

inwestycji? 

Wartość nieruchomości  

w związku z planowaną 

inwestycją w chwili obecnej 

bardzo mocno spadła, a do roku 

2018 spadnie jeszcze więcej. 

Za wszelkie zniszczenia nieruchomości powstałe w wyniku prowadzonych prac budowlanych 

odpowiada Wykonawca prac budowlanych.  

Przed rozpoczęciem budowy są przeprowadzone inwentaryzacje zabudowań sąsiadujących z placem 

budowy. Drogi transportowe, na potrzeby budowy, ustali Wykonawca robót. Jeżeli istniejące drogi 

nie nadają się na potrzeby prowadzenia budowy zostaną one w niezbędnym zakresie przebudowane. 

W przypadku, gdy Wykonawca z różnych względów nie będzie mógł z nich korzystać wybuduje 

własne drogi (technologiczne), które po zakończeniu budowy zostaną zlikwidowane.  

W czasie prowadzenia budowy Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dostępu do 

wszystkich przyległych do inwestycji działek. Taki dostęp w czasie budowy może okresowo być z 

utrudnieniami, ale w całym okresie trwania budowy musi być zapewniony. Inwestor nie jest w 

stanie, na dzień dzisiejszy, określić stawek, jakie będą obowiązywały przy wykupie nieruchomości w 

2018r. Jeśli chodzi o kwestię ustalania odszkodowania to rzeczoznawca majątkowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, sam wybiera metodę wg której będzie wyceniał nieruchomość. 

Przeważnie jest to metoda oparta o wartość rynkową nieruchomości na danym rynku z 

uwzględnieniem kilku parametrów takich jak lokalizacja czy przeznaczenie w planie miejscowym. 

Do ustalenia wartości są brane pod uwagę transakcje z rynku lokalnego. Przyjmowana metoda 

wyceny zależy również od rodzaju przejmowanej pod inwestycję nieruchomości. 

14. Wypowiedzi Inwestora  

są ogólne bez konkretnych 

informacji. 

W sytuacji, gdy mieszkaniec 

zgadza się na propozycję 

Dodatek w wysokości 5% należy się za przekazanie nieruchomości pod pas drogowy w ciągu 30 dni 

od daty otrzymania zawiadomienia ze strony wojewody. Przekazywana nieruchomość Inwestorowi 

zabudowana budynkami musi być opróżniona. Dodatek dotyczy również nieruchomości 

niezabudowanych oraz zabudowanych budynkami, które są miejscem pracy. Nie są znane, na chwilę 

obecną, zapisy umowy Inwestora z Wykonawcą robót i dlatego dla tej inwestycji na chwilę obecną 



rzeczoznawcy, proszę  

o konkretną odpowiedź. 

Kiedy mieszkańcy dostaną 

pieniądze? 

Ile czasu będą mieli  

na wyprowadzkę i znalezienie 

nowego lokalu? 

Czy 5% więcej za szybką 

wyprowadzkę dostają  

też właściciele firm? 

Czy czas na przeprowadzkę  

nie mógłby być wydłużony? 

  

nie możemy określić ile czasu będzie miał właściciel nieruchomości na jej opuszczenie. 

Przykładowo, dla prowadzonej obecnie inwestycji (Obwodnicy Kościerzyny), czas na opuszczenie 

nieruchomości zabudowanych budynkami wynosi ok. 6 m-cy od daty wydania decyzji ZRID. 

Wypłata odszkodowania zależy od tego, kiedy podpiszemy umowę administracyjną. Na Obwodnicy 

Kościerzyny prawie wszyscy właściciele skorzystali z 5% bonusu i przekazali nieruchomości w 

okresie 30 dni. Wypłata odszkodowania następuje w terminie 14 dni od ostateczności ugody. Proszę 

pamiętać, że właściciele mają zawsze prawa odwołania się od wszelkich decyzji i postanowień 

wojewody. Termin opuszczenia nieruchomości nie jest warunkowany w żaden sposób terminem 

wypłaty odszkodowania. 

15. Czy ze spotkania będzie 

sporządzony protokół? 

Drogi techniczne – które drogi 

gminne będą wykorzystane? 

W jakim stanie Wykonawca  

ma oddać drogi techniczne? 

Proszę pokazać i omówić,  

jak będą wyglądały zjazdy  

w każdą stronę na węzłach. 

 

Ze spotkania będzie sporządzony protokół. Od dnia dzisiejszego w przeciągu tygodnia można 

kierować swoje wnioski z dopiskiem "S6 Trasa Kaszubska konsultacje społeczne" na adres Oddziału 

wskazany w ulotce. Odrębny protokół z odpowiedziami na poszczególne wnioski znajdzie się, jako 

oddzielny załącznik, na stronie Internetowej. 

Wykonawca robót, po zakończeniu inwestycji, istniejące drogi wykorzystywane w czasie budowy 

będzie musiał przekazać Zarządcy drogi w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem inwestycji. 

Zarządca drogi w kwestii wykorzystania i stanu dróg będzie mógł prowadzić bezpośrednie rozmowy 

z Wykonawcą robót. Następnie omówiono wszystkie potoki ruchu na węźle Chwaszczyno i Gdynia 

Dąbrowa. Kwestionowany zjazd na relacji Żukowo - węzeł Dąbrowa zostanie przeanalizowany i w 

razie możliwości zostanie doprojektowany. Węzeł Gdynia Dąbrowa powstał po długotrwałych 

rozmowach z m. Gdynia i gminą Żukowo. Nie jest to samodzielny węzeł, ale węzeł zespolony z 

węzłem Chwaszczyno, poprzez wykonanie wzdłuż drogi S6 dróg zbiorczo-rozprowadzających.  

Na odcinku węzeł Chwaszczyno - węzeł Wielki Kack na drodze S6 zaprojektowano przekrój 

poprzeczny o trzech pasach ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowo pas awaryjny. Na węźle 

Wielki Kack zjazd z Gdyni w kierunku Chyloni odbędzie się ul. Nowowiczlińską koło "Tesco", a 

następnie wschodnią łącznicą na węźle zespolonym z Obwodnicą Trójmiasta na północ i dalej drogą 

zbiorczo-rozprowadzajacą do włączenia do Obwodnicy w kierunku Chyloni. W ramach inwestycji, 

na odcinku węzła Wielki Kack, Obwodnica Trójmiastazostanie rozbudowywana do trzech pasów 

ruchu. Na obecnym etapie jeszcze nie jest ustalona ostateczna numeracja dróg. Droga S6 to Trasa 



Kaszubska i z dużym prawdopodobieństwem Obwodnica Metropolitalna Gdańska również będzie 

miała nr S6. 

16. Czy ten 5% bonus za szybką 

wyprowadzkę jest dodatkową 

kwotą? 

Osiedle nad jeziorem: czy będą 

tam ekrany akustyczne? 

Bonus 5% jest dodatkowym wynagrodzeniem wypłacanym razem z odszkodowaniem głównym. 

Wzdłuż drogi ekspresowej na odcinku osiedla nad Jeziorem do projektowanego wiaduktu nad drogą 

nr 218 jest zaprojektowany ekran przeciwhałasowy. Ciąg dalszy ekranu w kierunku południowym 

zostanie ujęty w odrębnym projekcie - OMT. 

17. Co w sytuacji gdy dom  

jest wybudowany na kredyt? 

Wartość tych kredytów  

po spadku ceny nieruchomości 

jest dziś 2 razy większa  

niż wartość domu? 

Zaciągana wartość kredytu była 

na połowę nieruchomości. 

Wartość połowy nieruchomości 

jaką zadłużyłam obecnie 

przekracza wartość całej 

nieruchomości. W tej sytuacji 

zostanę z kredytem i bez domu. 

Co w takiej sytuacji? 

Czy mogą Państwo wnioskować 

o zmianę przepisów, które 

nikomu nie służą? 

Proszę o przedstawienie 

analogicznych sytuacji,  

z którymi już się zetknęliście  

i omówienie ich (chodzi  

o nieruchomości obciążone 

hipoteką)? 

 

W chwili obecnej trudno odnieść się do wartości kredytu i nieruchomości w chwili jej wykupu.  

W przypadku posiadania kredytu hipotecznego odszkodowanie jest ustalane i wypłacane na rzecz 

banku w wysokości ustalonej przez rzeczoznawcę. 

Inwestor nie ma bezpośredniego wpływu na zmianę przepisów.  

Nie jesteśmy ustawodawcą i nie możemy zmieniać przepisów. Nasze uwagi przekazywane są do 

Centrali w Warszawie, która przekazuje je do Ministerstwa. Generalna Dyrekcja jest wykonawcą 

prawa. 

Na naszych dotychczasowych inwestycjach nabywane były nieruchomości obciążone kredytami o 

niewielkiej wartości. W przypadku trudnych sytuacji kontakt z właścicielami przez Inwestora jest 

nawiązywany juz w chwili składania wniosku o wydanie decyzji ZRID. 

18. Wniosek, prośba do władz Wniosek bez komentarza. 



samorządowych: zorganizujcie 

jeszcze jedno spotkanie  

z projektantami, GDDKiA, 

posłami, radnymi i radcą 

prawnym, żebyśmy mogli 

uzyskać odpowiedzi na nasze 

pytania. Sprawa tej inwestycji 

dotyczy kilkunastu tysięcy 

ludzi. 

Niewiadomo, kiedy będzie 

oddana do użytku OMT i trasa 

Kielnieńska. Trzy projekty 

należy omawiać razem. 

 

Planowane jest oddanie do użytku Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) tym samym 

terminie, co Trasy Kaszubskiej (TK) czyli w lipcu 2020r. Dla OTM odrębne spotkania informacyjne 

odbędą się w przyszłym roku. 

Burmistrz Żukowa postulował o przedstawienie wynikłych problemów ustawodawcy oraz twierdził, 

że będzie zabiegał u wojewody o wydłużenie okresu czasu uzyskania przez decyzję waloru 

ostateczności. Należy rozwiązać kwestie odszkodowań w przypadku nieruchomości z zaciągniętymi 

kredytami. Drogi gminne w czasie prowadzenia inwestycji będą monitorowane. Burmistrz do 

mieszkańców apelował o zgłaszanie wniosków z uwagami. 

19 Prośba o mapę, która pokazuje 

ile ziemi i jakie budynki zostaną 

zabrane pod inwestycje. 

Jeżeli chcecie Państwo uzyskać informację, na etapie obecnie opracowywanego projektu, odnośnie 

przejęcia części lub całej Państwa nieruchomości pod inwestycję lub odległość działki od 

projektowanej drogi S6 możecie Państwo wystąpić do Oddziału i taką informację uzyskacie. 

W wystąpieniu proszę koniecznie podać numer działki i obręb. Wystąpienie takie jest niezależne od 

składanych po spotkaniu wniosków i pytań i może być wysłane pocztą lub drogą elektroniczną. 

Biuro projektów przygotuje dla Państwa opinię z wszystkimi niezbędnymi informacjami takimi jak 

powierzchnie czy odległości. Na znajdujących sie w Internecie mapach szczegółowych wstępne 

zajęcie nieruchomości pod pas drogowy wyznacza czerwona przerywana linia. Budynki 

przewidziane do wyburzenia zostały na mapie przekreślone. Na stronie internetowej znajduje się 

legenda, na której opisano poszczególne oznaczenia zastosowane na rysunkach. 

20. W jakich miesiącach chcecie 

Państwo zacząć przeprowadzać 

wycenę? 

Kiedy wyceny się zakończą? 

W jakim miesiącu rozpocznie 

pracę rzeczoznawca? 

W jaki sposób w lutym 

rzeczoznawca wyceni bardzo 

Rozpoczęcie wyceny nieruchomości jest przewidziane na luty 2018r. Termin zakończenia wycen, na 

etapie przygotowywania ugody, będzie określony w umowie, jaką zawrze GDDKiA z 

rzeczoznawcami majątkowymi. Zlecenie rzeczoznawca otrzymuje bezpośrednio po wydaniu decyzji 

ZRID i jest on zobowiązany w terminie do ok. 1,5 m-ca dostarczyć Inwestorowi wykonane wyceny.  

Rzeczoznawca sporządza inwentaryzację takiego ogrodu a następnie jego wycenę. Osoby 

wykonujące wycenę do takich działań są przygotowane, posiadają odpowiednią wiedzę i potrafią to 

zrobić. 



cenny ogród o wartości około 

1mln zł? 

21. W jakim terminie pojawia  

się geodeci? 

Czy jesteśmy skazani  

na rzeczoznawców GDDKiA? 

Czy możemy korzystać  

z rynkowych? 

Jeśli chodzi o utrwalenie nowych znaków granicznych, wynikających z podziału, nastąpi ono po 

dniu, w którym decyzja ZRID stanie się ostateczna. 

Rzeczoznawcę wybiera (i zawiera z nim umowę) GDDKiA lub powołuje wojewoda w toku 

prowadzonego postępowania administracyjnego. 

22. Czy nie ma możliwości danie 

ludziom na wyprowadzenie  

się i zagospodarowanie więcej 

czasu, licząc od momentu 

decyzji ZRID do wykupu 

nieruchomości i rozpoczęcia 

prac? Założony termin 2 m-cy 

jest nierealny. 

Ustalone krótkie terminy 

wynikają z chęci wydania 

dofinansowania z UE. 

Jakie będą dokładne terminy dla tej inwestycji trudno w tej chwili ustalić. Będą one zależne od wielu 

czynników, których nie jesteśmy w stanie w tej chwili przewidzieć. Te terminy zależą od 

Wykonawcy i przyjętych harmonogramów. Jeżeli będzie taka możliwość, GDDKiA zrobi wszystko, 

ażeby terminy przejęcia nieruchomości zabudowanych maksymalnie wydłużyć. Procedura 

przetargowa na realizację robót trwa 14 m-cy od września 2015 do listopada 2016r. W ramach 

procedury badany jest potencjał kadrowy i finansowy. Z uwagi na ograniczoną liczbę startujących w 

przetargu firm przewidywane są odwołania w Krajowej Izbie Odwoławczej (KIO). Następnie, w 

drugim etapie, oferenci na podstawie opracowanej koncepcji i Programu Funkcjonalno Użytkowego 

(PFU) przygotowują oferty. Na tym etapie, potencjalni Wykonawcy zadają pytania (jest ich b. dużo). 

Po ogłoszeniu wyników przetargu, zazwyczaj następują odwołania, które ponownie są rozpatrywane 

przez KIO. Podpisanie umowy z Wykonawcą jest planowane po 14 miesiącach od ogłoszenia 

przetargu. 

Wszyscy posiadacze nieruchomości, na których będzie prowadzona inwestycja zostaną 

poinformowani przez wojewodę, jako strona, o wszczęciu postępowania, którego celem jest wydanie 

decyzji ZRID. 

Na etapie składania wniosku o wydanie decyzji ZRID kontakt z Państwem nawiąże również 

Inwestor. 

Wycenę zajmowanych pod inwestycję nieruchomości, zgodnie z obowiązującym prawem, można 

wykonać dopiero po wydaniu decyzji ZRID i tym samym w tym momencie będzie możliwa do 

określenia wartość zajmowanej nieruchomości. 

23. Czy ja będę znał wartość mojej 

kwoty wykupu ziemi? Żebym 

wiedział od jakiej kwoty liczy 

się 5%. 

Ustalanie wartości nieruchomości niezabudowanych budynkami będą ustalane w toku postępowania 

administracyjnego prowadzonego przez wojewodę. Wojewoda będzie powoływał rzeczoznawcę 

majątkowego, który sporządzi operat szacunkowy, który będzie stanowił podstawę do ustalenia 

wysokości odszkodowania w drodze decyzji administracyjnej. 



 W celu przyśpieszenia wypłaty odszkodowań dla nieruchomości zabudowanych GDDKiA proponuje 

podpisywanie ugody administracyjnej u wojewody, co pozwala ominąć etapy procedur, do których 

jest zobowiązany wojewoda. 

24. Proszę podać procedurę 

postępowania w przypadku,  

gdy mieszkaniec nie zamierza 

współpracować z Państwem? 

Jeśli właściciel nieruchomości zabudowanej nie chce wydać nieruchomości na potrzeby budowy, 

GDDKiA składa wniosek do wojewody o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Egzekucję 

prowadzi wojewoda. Kosztami egzekucji obciążany jest właściciel. Wojewoda, od złożenia wniosku,  

ma 30 dni na przeprowadzenie egzekucji. Egzekucja w takim przypadku odbywa się do lokalu 

zamiennego zapewnionego przez GDDKiA. 

25. Czy możliwa jest korekta planu 

wpięcia nowej drogi z Gdyni  

w drogę nr 20? Czy 

przedstawiona koncepcja jest 

już ostateczna? 

 

Podłączenie projektowanej ul. Rdestowej do istn. drogi nr 20 odbywa się bez wyburzeń. W celu 

uzyskania konkretnej informacji poproszono pytającego o złożenie wniosku. 

26. Co z resztówką, która zostaje  

po podziale działki, w sytuacji, 

gdy nie może ona być już 

użytkowana? 

Czy do takich skrawków będzie 

zapewniony dojazd? 

Dla pozostałych po podziałach części działek są projektowane drogi dojazdowe, zapewniające do 

nich dojazd. Jeżeli takiego dojazdu z różnych względów nie możemy zapewnić, wtedy jest 

wykupywana cała działka. Jeżeli pozostałej części działki po podziale nie będzie mogła Pani 

użytkować w dotychczasowy sposób to można wystąpić z wnioskiem do GDDKiA o wykup 

resztówki. Składający wniosek musi Inwestorowi przedstawić swoją argumentację o braku 

możliwości dalszego użytkowania w dotychczasowy sposób pozostałej po podziale nieruchomości. 

Jeśli GDDKiA odmówi wykupu resztówki właścicielowi nieruchomości pozostaje droga sądowa. 

27. Dlaczego z praktyki wynika,  

że GDDKiA nie chce 

wykupywać resztówek? 

Co w wypadku, gdy nie będzie 

możliwości zrobienia dojazdu 

do działki? 

Rozstrzyganie wniosków o wykup resztówek odbywa się przez specjalną komisję powołaną przez 

GDDKiA. Powołana komisja szczegółowo bada zawarte we wniosku argumenty. Jeśli argumenty 

będą merytoryczne i "mocne" to nic nie stoi na przeszkodzie, ażeby Inwestor wykupił resztówki. 

Jeżeli dojazdu, z różnych względów, nie możemy zapewnić do pozostałej po wykupie 

nieruchomości, wtedy jest nabywana cała nieruchomość. Prawo budowlane zobowiązuje Inwestora 

do zapewnienia dojazdu do wszystkich działek po podziale. 

28. Osiedle nad jeziorem. 

Wniosek o przesunięcie drogi 

tak, by nie przebiegała  

pod oknami. 

Proszę o omówienie włączania 

Zaprojektowana droga lokalna pod wiaduktem zlokalizowanym w ciągu drogi nr 218 jest włączana 

do Drogi Kaszubskiej na początku osiedla i nie ingeruje w jego infrastrukturę. Projektowany odcinek 

drogi nie przebiega pod oknami budynków. Parametry projektowanej drogi zapewniają 

bezpieczeństwo jej użytkowników. Jej szerokość będzie wynosiła 5,5m i ze strony wschodniej przy 

krawędzi jezdni zaprojektowano chodnik o szerokości 2m. 



się do ruchu z osiedla  

i na osiedle 

Wiadukt - droga Oliwska  

– czy powstaną ekrany? 

W jaki sposób oznakują 

Państwo drogę, która kończy  

się w polu? 

Ekran przy drodze nr 218 nie został zaprojektowany, ponieważ nie zostały przekroczone 

dopuszczalne natężenia hałasu. Obecnie jest prowadzona weryfikacja obliczeń i jeżeli okaże się, że 

poziom dopuszczalny hałasu jest przekroczony ekran zostanie zaprojektowany. 

Zadaniem GDDKiA jest budowa autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych. Budowa ul. Nowej 

Kielnieńskiej leży w kompetencjach miasta, które deklarowało, w niedługim czasie, budowę tego 

odcinka drogi. 

 


