
Spotkanie informacyjne

Studium Sieciowe i Studium Korytarzowe 
dla nowego połączenia drogowego 

Via Maris
od projektowanego węzła Gdynia Północ (w ciągu 

Drogi Czerwonej) do Portu Władysławowo 
wraz z obwodnicą Władysławowa

Zamawiający: 

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
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Agenda spotkania

• Proces inwestycyjny

• Cele Studium Korytarzowego

• Partycypacja społeczna

• Uwarunkowania

• Założenia

• Wstępne korytarze

• Dyskusja i wolne wnioski
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Proces inwestycyjny
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Cele Studium Korytarzowego
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➢ wskazanie najkorzystniejszego korytarza dla nowego połączenia drogowego 
od Obwodnicy Trójmiasta (węzeł „Gdynia Północ”) do połączenia z drogą 
wojewódzką (w starym przebiegu DK 6) oraz drogą wojewódzką (DW216);

➢ wskazanie najkorzystniejszego korytarza dla nowego połączenia drogowego 
od m. Reda do m. Władysławowo (Obwodnica) z obejściem zachodnim m. 
Puck – spełniającego funkcje odciążenia obecnej drogi wojewódzkiej nr 216 i 
usprawniającego obsługę transportową Półwyspu Helskiego; 

➢ analiza potencjalnych wariantów przebiegu drogi objętej zadaniem 
inwestycyjnym i jej powiązań z siecią dróg publicznych, ze szczególnym 
uwzględnieniem przestrzennych relacji z obszarami o różnych funkcjach 
przestrzennych;

➢ wybór wariantów najmniej kolidujących z uwarunkowaniami lokalnymi, w 
tym z obszarami i obiektami, objętymi ochroną na podstawie przepisów o 
ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków;



Partycypacja społeczna
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✓Celem spotkań jest poinformowanie lokalnej społeczności, władz 
lokalnych oraz wszystkich zainteresowanych o proponowanych 
rozwiązaniach w zakresie lokalizacji przedmiotowego zadania 
projektowego. Wszelkie uzyskane na tym etapie opinie i uwagi 
Interesariuszy wraz z danymi płynącymi z prowadzonych analiz wpłyną na 
wskazanie najbardziej optymalnych rozwiązań w przebiegu 
projektowanych wariantów.

✓Spotkania informacyjne: wstępnie zidentyfikowane korytarze

✓Spotkania konsultacyjne: proponowane korytarze drogowe

✓Raport



Uwarunkowania  - funkcje obszaru

6



Uwarunkowania przestrzenne - część północna
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Uwarunkowania przestrzenne – część południowa
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Uwarunkowania planistyczne 
Pokrycie Planami Zagospodarowania Przestrzennego
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Uwarunkowania 
przyrodnicze
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Uwarunkowania 
przyrodnicze
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Istniejący układ komunikacyjny
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Planowany układ komunikacyjny
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2020 2050

Wariant bezinwestycyjny



Założenia
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Odcinek Planowane parametry techniczne

Odcinek A
od węzła zespolonego 
Dolina Logistyczna do 

połączenia z DW (stary 
przebieg DK 6) oraz DW 

216 (Reda)

Klasa drogi GP
Prędkość do projektowania:

standardowo - 110 km/h
Przekrój poprzeczny: standardowo 2x2

Szerokość pasa ruchu: 3,5m
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Minimalna odległości między skrzyżowaniami 1000m

Odcinek B
DW (stary przebieg DK 6) 
lub/i od DW 216 (Reda) 

do obwodnicy m. 
Władysławowo

Klasa drogi GP
Prędkość do projektowania:

standardowo - 110 km/h
Przekrój poprzeczny: standardowo 2x2

Szerokość pasa ruchu: 3,5m
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Minimalna odległości między skrzyżowaniami 1000m

Odcinek C
obwodnica 

Władysławowa.

Klasa drogi G droga zamiejska
Prędkość do projektowania:

standardowo - 100 km/h
Przekrój poprzeczny: standardowo 1x2

Szerokość pasa ruchu: 3,5m
Nośność nawierzchni: 115 kN/oś

Minimalna odległość między skrzyżowaniami: 800m
Zjazdy ograniczone do minimum



Wstępnie 
zdefiniowane

korytarze
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Dyskusja 
i wolne wnioski



Dziękujemy za uwagę
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