
 1

Załącznik 1. Tabela uwag zgłoszonych w ramach konsultacji społecznych 
 
 
Uwagi zostały zgłoszone przez:  

1. Urząd Miasta Gdyni, 

2. Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. poprzez Urząd Miejski w Gdańsku.
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Lp
. 

Podmiot 
zgłaszający 

s. 
Zapis projektu zmiany RPS EiŚ, 

którego dotyczy uwaga 
Treść uwagi/proponowany zapis 

Uzasadnienie 
uwagi 

Rozstrzygnięcie uwagi/sposób uwzględnienia 

Tak (sposób) Nie 
(uzasadnienie) 

1. 

Zakład 
Utylizacyjny 
Sp. z o.o. 
poprzez Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

14 

Budowa elektrociepłowni w Gdańsku 
przewidziana jest na lata 2019-2020. Planuje 
się, że w skali roku spalarnia przetworzy ok. 
160 tys. Mg tzw. frakcji energetycznej 
otrzymanej z odpadów komunalnych 
pochodzących z blisko 40 pomorskich 
gmin. 

Budowa ZTPO w Gdańsku 
przewidziana jest na lata 2019-2020. 
Planuje się, że w skali roku spalarnia 
przetworzy ok. 160 tys. Mg frakcji 
resztkowej (tzw. frakcji 
energetycznej) otrzymanej z odpadów 
komunalnych pochodzących z blisko 40 
pomorskich gmin. 

- Tak – zmieniono nazewnictwo - 

2. 
Urząd Miasta 
Gdyni 

82 

Zagospodarowanie wód opadowych w 
zlewniach cieków i kanałów uchodzących 
do Zatoki Gdańskiej  
Gmina Miasta Gdynia 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. 
następujące zadania: 
1. Budowa i przebudowa kanalizacji 
deszczowej (ok. 5,9 km) wraz  
z budową urządzeń podczyszczających i 
zbiornika retencyjnego.  
2. Budowa systemu retencyjnego i 
zapobieganie podtopieniom  
w rejonie rzeki Kaczej, Potoku 
Wiczlińskiego oraz rzeki Chylonki 
3. Rozdzielenie kanalizacji 
ogólnospławnej na kanalizację 
sanitarną i deszczową (system 
rozdzielczy) wraz z budową urządzeń 
podczyszczających przy wylocie 
kanałów deszczowych do rzeki Kaczej 
w odcinku ujściowym do Zatoki 
Gdańskiej. 

Zagospodarowanie wód opadowych w 
zlewniach cieków i kanałów 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej  
Gmina Miasta Gdyni 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje m.in. 
następujące zadania: 
1. Budowa i przebudowa kanalizacji 
deszczowej wraz  
z budową urządzeń podczyszczających i 
zbiorników retencyjnych.  
2. Budowa systemu retencyjnego i 
zapobieganie podtopieniom  
w rejonie rzeki Kaczej, Potoku 
Wiczlińskiego oraz rzeki Chylonki. 
3. Zagospodarowanie wód 
opadowych w miejscu ich powstania 
poprzez rozsączanie do gruntu, 
likwidację  powierzchni 
uszczelnionych / zasklepionych oraz 
budowę ogrodów deszczowych i 
zielonych dachów. 

Zmiana zapisu 
wynika z zakresu 
realizowanych oraz 
planowanych do 
realizacji zadań w 
ramach  
przedsięwzięcia na 
terenie Gminy 
Miasta Gdyni. 

Tak – wykreślono zadanie wpisane 
do projektu zmiany RPS EiŚ, 

dopisano zaproponowane zadanie 
- 

3. 

Zakład 
Utylizacyjny 
Sp. z o.o. 
poprzez Urząd 
Miejski w 
Gdańsku 

84 654 113 tys. zł   463 075 tys. zł 

Zgodnie z ofertą 
wybranego 
partnera 
prywatnego, który 
będzie 
projektował, 
budował i 
eksploatował 
ZTPO 

Tak – zmieniono kwotę - 
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