
 

 

 

 

 

 

Raport podsumowujący spotkanie deliberacyjne na Babich Dołach - 

obszarze rewitalizowanym w ramach przygotowań do tworzenia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gdynia 
 

Opracowanie przygotowane przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych 

„Stocznia” na zlecenie Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni 

 

Witomino Radiostacja 

 

Termin i miejsce spotkań: 23.06.2016, Szkoła Podstawowa nr 35  

Przedstawiciele LIS: Agnieszka Jurecka, Konrad Młynarczyk, Beata Prusak 

Moderatorzy spotkania: Jacek Grzeszak, Ewa Stokłuska (Fundacja Stocznia) 

 

W tym samym terminie odbyły się, po kolei, dwa spotkania otwarte – poświęcone kwestiom 

przestrzennym oraz usługom społecznym. Ponieważ ten pierwszy temat wyraźnie 

dominował i to jego dotyczyły w przeważającej części uwagi mieszkańców, podsumowanie 

tych spotkań zostało połączone w jedno. 

W obu spotkaniach wzięło udział około 26 osób. Choć początkowy plan na spotkania zakładał 

zapoznanie najpierw uczestników z wnioskami sformułowanymi przez LIS w efekcie 

przeprowadzonych już na terenie Witomina-Radiostacji działań diagnostycznych i spotkań z 

liderami, mieszkańcy byli zainteresowani zgłaszaniem konkretnych problemów i postulatów 

na zmiany w swoim bezpośrednim otoczeniu, rejon po rejonie. W efekcie, na wyraźny, 

bezpośrednio wyrażony przez uczestników spotkań postulat, skupiono się na 

zewidencjonowaniu problemów i postulatów osób obecnych na spotkaniu, w podziale na 

rejony wyznaczone w ramach witomińskiego obszaru rewitalizacji.   

 

 

 

 

PROBLEMY I POSTULATY MIESZKAŃCÓW 

 



Cała dzielnica:  

 Potrzebne ławki, drobna infrastruktura 

 Potrzebne śmietniki na psie odchody i dostęp do torebek, a także wybieg dla psów 

 Potrzebne jest kompleksowe opracowanie kwestii terenów rekreacyjno-sportowo-

kulturalnych na tym obszarze. 

 

Rejon ul. Nauczycielskiej: 

 Problem hałasu związanego z funkcjonowaniem stadionu 

Postulaty: 

o Kanalizacja deszczowa 

o Poszerzenie ulicy (zgodnie z MPZP) 

o Miejsca parkingowe (zwłaszcza przy stadionie) 

o Monitoring okolic wejścia do lasu 

o Minimum jedno miejsce parkingowe dla osoby z niepełnosprawnością pod 

każdym blokiem 

 

Rejon ul. Chwarznieńskiej: 

 Potrzeba monitoringu 

 Miejsce spotkań dla mieszkańców (zamiast pergoli śmietnikowej) 

 Problem z placem między ul. Nauczycielską a blokami na Chwarznieńskiej - potrzebne 

wsparcie dla wspólnoty mieszkaniowej ze strony ABK w zajmowaniu się placem 

 Niebezpieczne przejście przez ulicę za Biedronką - potrzeba progu zwalniającego 

 Niedokończona infrastruktura chodnikowa i zalewane chodniki (ul. Widna 3) 

 Brak możliwości odprowadzania deszczówki – m.in. Chwarznieńska 38/40 

 Postulat siłowni plenerowej na placu przed blokiem przy ul. Chwarznieńskiej 38/40 

 Problem spożywania alkoholu w okolicach garaży za Biedronką 

 Problemy związane z lokatorami części mieszkań komunalnych przy ul. Widnej 3 

 

Rejon ulic Sosnowa/Żywiczna: 

 Brak miejsc parkingowych 

 Zły stan chodników 

 Problem samochodów ciężarowych przyjeżdżających do Falochronu 

 Problem związany z ewentualnym przesunięciem przystanku 

 Niebezpieczne okolice przy lesie (m.in. napady na osoby starsze) 

 Postulat przedłużenia pomostu do Domu za falochronem 

 Problem psującej się windy przy kładce 

 Potrzebne jedno z alternatywnych rozwiązań: albo przenieść przystanek na ul. 

Sosnową (alternatywne trasy autobusów), albo utworzyć pętlę w okolicach parkingu 

za Falochronem 



 Koło centrum rehabilitacji może stworzyć jakąś zagospodarowaną przestrzeń dla 

mieszkańców 

 

Rejon ulic Widna/Pogodna: 

 Pogodna nr 3: 

o Zagospodarowanie przestrzeni do użytku wszystkich mieszkańców, np. boisko, 

wybieg dla psów 

o Potrzeba monitoringu (psy załatwiają się, osoby spożywają alkohol) 

 Pogodna nr 5: 

o Za wąska ulica i zły stan nawierzchni 

o Śmietnisko w okolicy schodów do lasu (okolice bloku Pogodna nr 7) 

o Potrzeba monitoringu, oświetlenia, większej liczby patroli straży miejskiej i 

policji 

 Dojazd do przedszkola przy ul. Widnej – problem z bezpieczeństwem (wybiegające 

dzieci) 

 Nielegalnie parkujące samochody na ul. Widnej - potrzeba nowych miejsc 

parkingowych na końcu ul. Widnej 

 

Rejon ul. Strażackiej nr 3-9: 

 Potrzebny remont drogi zniszczonej przez inwestora 

 

Rejon ul. Uczniowskiej: 

 Potrzeba estetyzacji przestrzeni 

 Problem „ciasnej” ulicy, nieprzejezdności 

 Rozwiązanie kwestii baraków komunalnych 

 Problem bezpieczeństwa 

 Uczniowska nr 27-34: problem podrzucania śmieci w okolicach śmietnika na pagórku 

o Potrzebna współpraca ze spółdzielnią, np. zdjęcie wiaty śmietnikowej z ulicy, 

rozbudowa 

o Wycięcie wysokich drzew zasłaniających pergolę co „zachęca” do podrzucania 

śmieci 

o Monitoring ze strony straży miejskiej 

 
 


