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1. Czas trwania i organizacja konsultacji społecznych 
 
Konsultacje zostały zarządzone przez Prezydenta Miasta Gdyni na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z 
późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) oraz art. 54 ust. 2 w związku z art. 47 ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r., poz. 1235 z późn. 
zm.). 
 
Gminny Program Rewitalizacji Miasta Gdyni udostępniony był do publicznego wglądu wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne miały na celu zebranie uwag, opinii i propozycji 
dotyczących projektu Programu Rewitalizacji Miasta Gdyni oraz prognozy oddziaływania na 
środowisko. 
 
Aby informacja o konsultacjach społecznych dotarła do możliwie szerokiego grona interesariuszy 
rewitalizacji wykorzystane zostały następujące metody komunikacji: 
 

• Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: 
http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8861_119242.html (dostęp: 11.02.2017),  

• Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, 

• Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gdyni w „Ratuszu” bezpłatnym tygodniku informacyjnym Rady 
i Prezydenta Miasta Gdyni wydawanym w nakładzie 28 000 egzemplarzy, 

• informacja na profilu facebook Innowacji Społecznych Gdynia pod adresem: 
https://www.facebook.com/innowacjespoleczne/?fref=ts (dostęp: 11.02.2017), 

• plakaty i ulotki z informacją o miejscach i datach spotkań konsultacyjnych umieszczone w 
siedzibach organizacji pozarządowych działających na obszarze rewitalizacji w Gdyni, 

• ulotki dystrybuowane bezpośrednio do mieszkańców podobszarów rewitalizacji Babie Doły, 
Meksyk i Pekin. 

 
Konsultacje były przeprowadzone w okresie od 11 stycznia 2017 r. do 10 lutego 2017 r. w formie: 
 

• otwartych spotkań informacyjnych z interesariuszami rewitalizacji z możliwością składania 
uwag i propozycji do protokołu: 

• w dniu 11 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 35, ul. Uczniowska 1, 
dla podobszaru rewitalizacji obejmującego zachodnią część dzielnicy Witomino-
Radiostacja, 

• w dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, 
dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia, tzw. Meksyk,  
c) w dniu 13 stycznia 2017 r. o godz. 17 w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła 
i Handlu, ul. Śmidowicza 49, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy 
Oksywie, 

• w dniu 16 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Leszczynki, 
tzw. Pekin, 

• w dniu 17 stycznia 2017 r. o godz. 17.00, w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53, 
dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły, 

http://www.gdynia.pl/rewitalizacja/8861_119242.html
https://www.facebook.com/innowacjespoleczne/?fref=ts
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• w dniu 30 stycznia 2017 r. o godz. 17 w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morska 192, 
dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Chylonia w rejonie ulic 
Ludwika Zamenhofa i Opata Hackiego, 

• w dniu 31 stycznia 2017 r. w godz. 17 - 19 w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian, 
ul. Świętojańska 30, dla całego obszaru rewitalizacji. 

• zbierania uwag ustnych w następujących miejscach: 

• Laboratorium Innowacji Społecznych w Pomorskim Parku Naukowo 
Technologicznym, Gdynia, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IV, parter, wejście od al. 
Zwycięstwa Gdynia, przez cały okres trwania konsultacji w poniedziałki, wtorki, środy 
i piątki w godz. 10-16, w czwartki w godz. 10-18, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym w Chyloni w poniedziałek, 23 stycznia w 
godzinach 16-20 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 10-14 w Centrum Aktywnego 
Mieszkańca „Apteka”, ul. Opata Hackiego 17A – dla podobszarów rewitalizacji 
obejmujących części dzielnicy Chylonia: w rejonie ulic Ludwika Zamenhofa i Opata 
Hackiego oraz tzw. Meksyku, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym na Oksywiu w czwartek, 26 stycznia w godz. 10-
14 i środę 8 lutego 15-19 w Placówce Wsparcia Rodziny i Dziecka „Światłowcy”, ul. 
Żeglarzy 5 oraz we wtorek 24 stycznia w godz. 9-13 i w środę, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym na Oksywiu 1 lutego w godz. 15-19 w Placówce 
Wsparcia Dziennego „Kreatywni”, ul. Płk. Dąbka 52 - dla podobszaru rewitalizacji 
obejmującego część dzielnicy Oksywie, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym na Babich Dołach w czwartek, 2 lutego w godz. 
16-20, w siedzibie Rady Dzielnicy Babie w Szkole Podstawowej nr 28, ul. Zielona 53 – 
dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część dzielnicy Babie Doły, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym w Chyloni w poniedziałek, 6 lutego w godz. 16-
20 w siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki w Zespole Szkół Ekologiczno-
Transportowych, ul. Morska 186 - dla podobszaru rewitalizacji obejmującego część 
dzielnicy Leszczynki w rejonie tzw. Pekinu, 

• w mobilnym punkcie konsultacyjnym w dzielnicy Witomino-Radiostacja w 
poniedziałek, 23 stycznia w godz. 10-14 i we wtorek, 7 lutego, w godz. 15-19 w 
Placówce Wsparcia Dziennego „Vitava”, ul. Widna 8, dla podobszaru rewitalizacji 
Witomino – Radiostacja. 

• zbierania uwag, opinii i propozycji zmian w formie papierowej i elektronicznej z 
wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. 

 
Poddane konsultacjom dokumenty, a w szczególności Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji wraz 
z załącznikami graficznymi (obrazującymi umiejscowienie planowanych inwestycji), a także formularz 
konsultacyjny zostały zamieszczone 10 stycznia 2017 r. na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod 
adresem http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573 (dostęp 11.02.2017), w 
siedzibie Gdynia InfoBox OBSERWATORIUM ZMIAN ul. Świętojańska 30 w godzinach otwarcia oraz w 
siedzibie Laboratorium Innowacji Gdynia ul. Aleja Zwycięstwa 96/98 w godzinach otwarcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gdynia.pl/bip/BIPInfo/8580_119347.html?podk=8573
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2. Protokoły z otwartych spotkań informacyjnych z interesariuszami 
rewitalizacji 

 
 

2.1. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w Szkole Podstawowe nr 
35 w dniu 11 stycznie 2017 r.  

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.1) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Witomino-Radiostację, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 11 stycznie 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 35 (ul. 
Uczniowska 1, 81-647 Gdynia). Protokół został sporządzony przez Łukasza Browarczyka, specjalistę w 
Laboratorium Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu 
uczestniczyli: 

• Łukasz Browarczyk 

• Iwona Deyk 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka prowadząca spotkanie 

• Konrad Młynarczyk współprowadzący spotkanie 
 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Witomino-Radiostacja 
Agnieszka Jurecka przywitała zebrane osoby – mieszkańców, przedstawicieli wspólnot 
mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, instytucji miejskich działających na podobszarze 
rewitalizacji Witomino-Radiostacja. Po przywitaniu uczestników spotkania prowadząca przedstawiła 
kontekst prac nad przygotowywaniem i wyborem działań rewitalizacyjnych proponowanych w ramach 
projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla podobszaru rewitalizacji Witomino-Radiostacja. 
Omówiła najważniejsze cechy wyróżniające podobszar rewitalizacji Witomino-Radiostacja spośród 
innych podobszarów, przywołała m.in. rezultaty spotkań z mieszkańcami, ale również wyniki badania 
Panelu Obywatelskiego. Po przedstawieniu kontekstu prac omówiła planowane zadania zarówno w 
polu inwestycji, jak i w obszarze społecznym. Szczególnie dużo miejsca w prezentacji prowadząca 
poświęciła przedstawieniu i omówieniu zakresu interwencji w przestrzeń rewitalizowanej części 
dzielnicy Witomino-Radiostacja. Po prezentacji nastąpiły pytania mieszkańców i dyskusja. 
 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Pytanie z sali: Co z zejściem do lasu przy przedszkolu? Czy ono będzie również adaptowane i 
poprawiane? 
 
Prowadząca odpowiedziała: W chwili obecnej to zejście nie jest przewidziane do adaptacji i 
ono jest dość strome przez to jego adaptacja mogłaby się okazać nie tylko trudna, ale 
dodatkowo mimo adaptacji to miejsce wykluczałoby część użytkowników (z ograniczoną 
mobilnością). 
 

                                                           
1 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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2. Pytanie z sali: Lokalizacja planowanego Domu Sąsiedzkiego (w okolicy adresu ul. Rolnicza 14) 
Czy to jest ostateczna lokalizacja? Zdaniem mieszkanki to nie najszczęśliwszy pomysł, jest tam 
dużo zieleni, są ławki mieszkańcy wychodzą tam z psami, a latem na ławkach można posiedzieć. 
Nowa inwestycja zabierze część zieleni zabierze ławki, mieszkańcy nie będą mieli gdzie chodzić. 
 
Prowadząca wyjaśniła, że rozważano kilka lokalizacji np. były sklep Biedronka, teren za Szkołą 
Podstawową nr 35, ostatecznie uznano, że lokalizacja na rogu ul. Chwarznieńskiej i ul. Rolniczej 
jest najodpowiedniejsza. Jednocześnie planowany budynek nie ma docelowo zająć całej 
dostępnej tam przestrzeni i przewiduje się, że projekt musi uwzględnić rozwiązanie, które 
pozwoli zachować możliwie najwięcej istniejącej zieleni. 
 
Uwaga z sali: W tej chwili w miesiącach letnich w okolicach bloku przy ul. Rolnicza 16 mają 
miejsce głośne imprezy w przestrzeni publicznej, być może utworzenie centrum sąsiedzkiego 
przełoży się na zmniejszenie ich natężenia i tym samym przyczyni do poprawy jakości życia w 
bloku i jego okolicy. 

 
3. Pytanie z sali: Jaki duży będzie planowany budynek Centrum Sąsiedzkiego i czy po jego 

wybudowaniu nie będzie nadmierne zagęszczenie budynków w okolicy? W zależności od 
tego jak budynek będzie zaprojektowany może okazać się ciekawy, urozmaicający okolicę 
lub nieciekawy zabierający przestrzeń, warto skoncentrować się na jakości projektu. 

 
Odpowiedź prowadzącej: Nie przewiduje się aby budynek był wyższy niż dwie kondygnacje. 
Planuje się, aby proces projektowania budynków był na bieżąco konsultowany z mieszkańcami, 
aby mieli wpływ na kształt projektu. Jednocześnie jeszcze nie zapadły decyzje czy będzie on 
przylegał do bloku przy ul. Rolniczej 16, niemniej wydaje się to mało prawdopodobne, 
ponieważ taki układ komplikowałby rozwiązania administracyjno-formalne. Ważne jest, że 
mieszkańcy będą mieli wpływ na kształt bryły projektowanego budynku, a bryła może mieć 
wpływ na to ile terenu do dokoła będzie nadal mogło pełnić funkcję przestrzeni zielonej. 

 
4. Pytanie z sali: Czy nie byłaby ciekawsza lokalizacja w dawnej Biedronce? 

 
Odpowiedź prowadzącej: Rozważano lokalizację w dawnej Biedronce. Prowadzano rozmowy z 
właścicielem na temat odkupienia terenu lub jego wydzierżawienia, nie osiągnięto jednak z 
właścicielem porozumienia. W wyniku prowadzonych rozmów okazało się, że wybudowanie 
nowego budynku na gruncie gminnym będzie inwestycją racjonalniejszą niż porozumienie z 
właścicielem budynku po byłej Biedronce. 
 

5. Pytanie z sali: Jeśli powstanie Centrum sąsiedzkie w okolicach budynku przy ul. Rolnicza 14, 
co z miejscami parkingowymi? Doświadczenia mieszkańców są negatywne. Kiedy 
funkcjonowała Biedronka z ograniczoną liczbą miejsc parkingowych to parkujące auta 
utrudniały, a czasami wręcz uniemożliwiały mieszkańcom wjazd na teren osiedla. 
 
Odpowiedź prowadzącej: Projekt budynku mieszczącego centrum sąsiedzkie będzie 
uwzględniał proporcję między konieczną liczbą miejsc postojowych, a zachowaniem 
przestrzeni zielonych. Jednocześnie wskazała, że proces projektowania przestrzeni będzie 
uwzględniał potrzeby mieszkańców i przewiduje on włączenie mieszkańców w tworzenie 
projektu. Jednocześnie lokalizacja przy skrzyżowaniu ul. Chwarznieńskiej z ul. Rolniczą wiąże 
się z bardzo dobrym skomunikowaniem tego miejsca nie tylko z całym Witominem, ale i z 
pozostałymi dzielnicami miasta. Co może wpłynąć na to, że znaczny odsetek przyjeżdżających 
użytkowników centrum z dalszych rejonów Witomina, czy Gdyni będzie korzystać z 
komunikacji publicznej. 
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6. Pytanie z sali: Czy w odniesieniu do Centrum sąsiedzkiego nie brano pod uwagę lokalizacji za 
Szkołą Podstawową nr 35? Jest tam duża niezagospodarowana przestrzeń. 
 
Odpowiedź prowadzącej: Rozważano lokalizację za Szkołą Podstawową nr 35, jednak po 
spotkaniach z potencjalnymi interesariuszami tego miejsca (Centrum Sąsiedzkiego) 
zdecydowano o rezygnacji z tej lokalizacji ponieważ byłaby ona centralna jedynie dla części 
Witomina, a nie dla dwóch dzielnic (Witomino-Radiostacji i Witomino-Leśniczówki). Warto 
byłoby, by Centrum sąsiedzkie dawało możliwość uczestnictwa możliwie szerokiemu gronu 
odbiorców, aby łączyć mieszkańców obu witomińskich dzielnic. 
 
Komentarz z sali: Przy lokalizacji przyszłego Centrum sąsiedzkiego kierowano się jego 
dostępnością dla mieszkańców Witomina. Przewiduje się, że m.in. w budynku będzie również 
filia biblioteki miejskiej i dyskutując o jego lokalizacji zabiegano o możliwie najłatwiejszą 
dostępność. Wydaje się, że lokalizacja w geograficznym centrum witomińskich dzielnic oraz 
bliskość przystanków komunikacji miejskiej jest gwarancją łatwego dostępu użytkowników do 
oferty Centrum sąsiedzkiego. 

 
7. Pytanie z sali: Co z budynkami przy Chwarznieńskiej 10-28 (baraki) czy tam są planowane 

jakieś działania? W chwili obecnej stan tych budynków jest skrajnie trudny, duża liczba 
pustostanów, brak nie tylko ciepłej wody, ale i ogrzewania, mieszkańcy sami je ogrzewają, 
budynki nie mają podpiwniczenia (posadzki są osadzone na gruncie). Inwestycje były 
obiecywane przez lata. 
 
Odpowiedź prowadzącej: W chwili obecnej projekt Gminnego Programu Rewitalizacji nie 
przewiduje działań w obrębie budynków przy ul. Chwarznieńskiej 10-28. Jednocześnie 
nadmieniła, że jest to dobry czas aby mieszkańcy zgłaszali uwagi i wnioski dotyczące 
ewentualnych zmian w zapisach GPR. 

 
Uwaga z sali: Przy rewitalizacji należy pamiętać, również o tym, że mieszkańcy funkcjonują w 
różnych warunkach socjalnych. Bardzo ważne jest – zdaniem mieszkańca, który zabrał głos – 
aby poza inwestycjami poprawiającymi jakość przestrzeni publicznej nie zapominać o jakości 
życia mieszkańców i jeżeli okazuje się, że są mieszkania o bardzo niskim standardzie (brak 
ciepłej wody użytkowej, brak centralnego ogrzewania, brak dostatecznej izolacji termicznej) to 
wydaje się, że w pierwszej kolejności należy zadbać o podniesienie jakości życia mieszkańców 
takich budynków, a dopiero potem można myśleć o jakości przestrzeni publicznej (place 
zabaw, ciągi piesze, miejsca rekreacji). 
 

8. Pytanie z sali: Czy jest koncepcja wykorzystania przestrzeni za Szkołą Podstawową nr 35? Czy 
będzie się tam dążyć do stworzenia przestrzeni parkowej, czy myśli się o jakiejś rekreacji dla 
mieszkańców czy może o przekształceniu w teren sportowy? 
 
Odpowiedź prowadzącej: Nie ma konkretyzacji koncepcji zagospodarowania przestrzeni za 
Szkołą Podstawową nr 35. W zamyśle ma to być teren zagospodarowany wspólnie z 
mieszkańcami, nie określono jeszcze w jakim kierunku pójdą prace. 
 

9. Pytanie z sali: Ciąg pieszy jaki on będzie miał charakter? Czy będzie taki sam na całej długości? 
Czy będzie łączył, ale bez wyraźnych rozgraniczeń ruch pieszy rowerowy i samochodowy? 
 
Odpowiedź prowadzących: Planowany ciąg pieszo-jezdny nie będzie jednorodną całością, będą 
odcinki na których będzie on tylko ciągiem pieszym, a będą i takie odcinki, na których poza 
ruchem pieszych będzie również ruch samochodowy (np. ul. Nauczycielska). Będzie tak 
projektowany, by priorytetem było bezpieczeństwo pieszych jego użytkowników. Realizację 
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przedsięwzięcia planuje się za pośrednictwem konkursu architektoniczno-urbanistycznego. 
Założenie jest takie, aby na etapie projektowania oraz oceny przedstawionych do konkursu 
projektów włączyć mieszkańców, których głos będzie miał istotne znaczenie w wyborze 
ostatecznego kształtu przygotowywanego ciągu.  
 

10. Pytanie z sali: Zakres inwestycji w blokach przy ul. Chwarznieńskiej 6 i 8, czy będzie również 
obejmował ciepłą wodę użytkową? Inwestycja była obiecywana już przed laty dotychczas 
mieszkańcy jedynie czekali. 
 
Odpowiedź Konrada Młynarczyka: Zakres inwestycji we wspomnianych blokach obejmował 
będzie kompleksową termomodernizację (wymianę instalacji grzewczej wraz z wymianą 
kaloryferów oraz wykonanie termoizolacji budynków) w celu zmniejszenia ich 
energochłonności i w konsekwencji obniżenia kosztów utrzymania. Planowana inwestycja 
obejmuje również podłączenie ciepłej wody użytkowej. Prócz tego wspólnoty mogą 
występować o dofinansowanie inwestycji części wspólnych budynków. 
 

11. pytanie z sali: Czy w przypadku budynków przy ul. Chwarznieńskiej 10-28 nie byłoby 
opłacalne zbudowanie ich na nowo? 

 
Odpowiedź prowadzących: Wszystko jest zależne od kosztów potencjalnego remontu, a koszt 
wybudowania nowego budynku to kilka mln zł, kwestia wymaga przeprowadzenia gruntownej 
analizy. 
 
Głos z sali: Rewitalizacja w wymiarze społecznym jest zadaniem skomplikowanym. Człowiek 
ma bardzo wysokie zdolności do adaptowania się do nowych, często bardzo trudnych 
warunków. Stąd praca z człowiekiem często sprowadza się do tego by pokazać mu, że można 
inaczej żyć, że da się więcej oczekiwać od życia, że sytuacja w jakiej się znalazł jest możliwa do 
zmiany na lepszą. 
 
Komentarz prowadzących: W pewnym sensie projekty składane przez wspólnoty 
mieszkaniowe są pewnym narzędziem, które można wykorzystywać w prosicie zmiany 
otoczenia poprawy swojego miejsca. 
 

12. Pytanie z sali: Jak zgłaszać uwagi? 
 

Odpowiedź prowadzącej: Uwagi zgłaszać można na specjalnie do tego celu przygotowanym 
formularzu, który można pobrać na stronie www.gdynia.pl lub w formie wydrukowanej w 
siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, w razie 
wątpliwości wszelkie niezbędne informacje można uzyskać pod tel. 58 727 39 04. Formularze 
można przesyłać pocztą na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, przesyłać drogą 
elektroniczną na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl lub osobiście w siedzibie Laboratorium 
Innowacji Społecznych 
 
Wypowiedź radnego miejskiego Pawła Stolarczyka: Jest radnym miejskim już trzecią kadencję, 
aktywnie pracuje na rzecz miasta i mieszkańców. W odniesieniu do rewitalizacji w pełni zgadza 
się z władzami miasta w tym, że rewitalizacja jest ważnym i potrzebnym procesem. Prawdą 
jest, że przez wiele lat w tych miejscach, które poddawane są rewitalizacji działo się mniej niż 
wymagała tego sytuacja, jednak dopiero niedawno samorząd został wyposażony w narzędzie 
ułatwiające realizację zadań związanych z rewitalizacją – w Ustawę o rewitalizacji. W 
odniesieniu do przedstawionych propozycji działań rewitalizacyjnych radny uważa że są to 
dobre propozycje. Również zgadza się z propozycją lokalizacji Centrum sąsiedzkiego, zastrzega 
jednak, że lepiej by było, gdyby można mieszkańcom przedstawić już jakieś propozycje projektu 

http://www.gdynia.pl/
mailto:rewitalizacja@lis.gdynia.pl
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tego miejsca. W tej chwili, zdaniem radnego, sytuacja wygląda tak, że przedstawia się 
mieszkańcom niejako kota w worku. Jednocześnie przy proponowanej lokalizacji rzeczywiście 
rozważenia wymaga dobre rozplanowanie miejsc postojowych, rozważenie czy lokalizacja 
będzie się wiązała z podwyższonym hałasem i zanieczyszczeniem powietrza (bliskość 
skrzyżowania). 
 
Odpowiedź prowadzących: Nieusprawiedliwionym wydaje się twierdzenie, że mowa tu o 
kupowaniu kota w worku, zważywszy na zaplanowany proces tworzenia nowej oferty dla 
mieszkańców. Kiedy planuje się, że mieszkańcy obszaru rewitalizacji będą uczestniczyć w 
procesie projektowania i tworzenia miejsc dla siebie, to bardziej uzasadnionym jest 
twierdzenie, że to nie tyle będzie kot w worku ile kot, którego mieszkańcy sami sobie wybiorą 
jaki on miałby być. 

 
13. Głos z sali: Planowany ciąg pieszy ma prowadzić w pobliżu bloku, którego wspólnota chciałaby 

w miejscu przyszłego ciągu położyć chodnik, w związku z tym pytanie co mają zrobić – poczekać 
jeszcze (do powstawania ciągu) czy niezależnie występować do Zarządu Dróg i Zieleni o 
wybudowanie oczekiwanego fragmentu chodnika bez oglądania się na inwestycje w zakresie 
ciągu pieszego? 
 
Odpowiedź prowadzących: Nie ma żadnych przeszkód do tego aby występować do ZDiZ, 
jednakże można również nieco poczekać na inwestycję ciągu pieszego. 

 
 

2.2. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyło się w Szkole Podstawowej nr 
10 w dniu 12 stycznia 2017 r.  

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.2) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Meksyk, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w dniu 12 stycznie 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. Morska 192, 81-
006 Gdynia). Protokół został sporządzony przez Łukasza Browarczyka, specjalistę w Laboratorium 
Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu uczestniczyli: 

• Łukasz Browarczyk 

• Aleksandra Dylejko 

• Barbara Marchwicka 
 
Spotkanie prowadził wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć. 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Meksyk 
Spotkanie rozpoczęto od przypomnienia kontekstu włączania Meksyku do obszaru rewitalizacji w 
Gdyni. Zostało wskazane, że Meksyk jest podobszarem rewitalizacji, w którym wszystkie działania będą 
finansowane ze środków własnych gminy. Następnie przedstawiono wszelkie działania diagnostyczne, 
spotkania z mieszkańcami, jakie miały miejsce na etapie opracowywania zakresu zadań planowanych 
do realizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji. W ramach wprowadzenia nieco więcej 
miejsca poświęcono przedstawieniu wyników badania Panelu Obywatelskiego. Najobszerniej jednak 
zostały omówione planowane na Meksyku działania rewitalizacyjne. Prezentacja proponowanych 

                                                           
2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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działań wzbudzała liczne pytania i mimo zaplanowania podziału spotkania na dwie części – 
prezentacyjną i dyskusyjną, dopuszczono możliwość zadawania pytań w trakcie prezentacji 
planowanych działań. Wskazano, że mimo położenia dość dużego nacisku na działania 
infrastrukturalne nie zapomniano o kwestiach społecznych. Mieszkańcy nie tylko będą mogli korzystać 
z planowanego na osiedlu Zamenhofa- Opata Hackiego Centrum sąsiedzkiego, ale i zaplanowano licznie 
działania związane ze wpieraniem mieszkańców zarówno na polu podnoszenia kompetencji 
zawodowych, jak i społecznych. Mieszkańcy będą również mogli korzystać ze wsparcia jeśli będą chcieli 
przeprowadzać jakieś modernizacje, inwestycje w obrębie swoich domów (np. zmiana sposobu 
ogrzewania, czy przyłączenie do kanalizacji ściekowej). 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Pytanie z sali: Jaki jest harmonogram planowanych działań? Jeśli pojawiają się dwie daty - np. 
2018 i 2019, to która jest datą realizacji i czy np. w 019 roku dopiero rozpocznie się proces 
przygotowywania danej inwestycji? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Jeśli w harmonogramie pojawiają się dwie daty to wcześniejsza jest 
momentem rozpoczęcia przygotowania inwestycji, a dalsza stanowi przewidywany czas 
realizacji inwestycji. Planujemy, żeby inwestycje w terenie ruszyły w 2018 r. 
 

2. Pytanie z sali: Czy autobus będzie z pętli do ul. Hutniczej wracał tą samą trasą? 
 

Odpowiedź prowadzącego: Tak, autobus od ul. Hutniczej do pętli i z powrotem kursował będzie 
tą samą drogą. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obecnie proponuje inne 
rozwiązanie, jednak po analizach uznano, że jest ono nie tylko zbyt kosztowne, ale też 
dodatkowo miałoby negatywny wpływ na komfort zamieszkiwania na osiedlu. 
 

3. Pytanie z sali: Która z ulic jest przewidziana wybudowania na potrzeby dojazdu autobusów 
do pętli tramwajowej? Czy to będzie orzechowa? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Będzie to ulica, która obecnie nie ma nazwy i jest równoległa do 
ul. Orzechowej. 
 

4. Pytanie z sali: Co z sygnalizacją świetlną na przejściu przez ul. Hutniczą? W którym miejscu 
miałaby powstać? Kiedyś toczyły się rozmowy, że miałaby powstać w przecięciu ul. Hutniczej z 
ul. Palmową. W chwili obecnej przejście przez ul. Hutniczą jest bardzo niebezpieczne, 
szczególnie dla dzieci i osób starszych.  
 
Odpowiedź prowadzącego: W ramach rewitalizacji Meksyku (ze środków Rady Dzielnicy 
Chylonia) planuje się modernizację przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą wraz z 
utworzeniem sygnalizacji świetlnej. Miejsce utworzenia przejścia nie jest jeszcze wyznaczone, 
będzie ono określane na drodze rozmów z mieszkańcami i artykułowaniu wymogów 
stawianych przez poszczególne instytucje publiczne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
W wyniku planowanych zmian (wprowadzenie autobusu, podniesienia bezpieczeństwa na 
osiedlu) ulegnie zmianie organizacja ruchu na ul. Hutniczej w obrębie Meksyku, co będzie się 
wiązało ze zmianą sposobu wjazdu i wyjazdu na osiedle, również z nowym usytuowaniem 
przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą. Będzie bardzo dużo zależności do rozpatrzenia i 
usytuowanie przejścia będzie wypadkową ich uwzględnienia oraz zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców.  
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5. Wniosek z sali: Zgodnie z tym, co mieszkaniec mówił już na wcześniejszych spotkaniach – 
należy wyłożyć płytami jomb ul. Gruszkową i stworzyć sygnalizację świetlną na przejściu dla 
pieszych przez ul. Hutniczą na wysokości ul. Palmowej. 
 
Odpowiedź prowadzącego: Lokalizacja przejścia przez ul. Hutniczą wraz z sygnalizacją świetlną 
musi być określona w oparciu o przepisy prawa, wymogi określone przez odpowiedzenie 
wydziały oraz służby. Musi również być spójna z planowanymi zmianami układu drogowego w 
obrębie Meksyku. Jest to zbyt poważna inwestycja aby decyzję o lokalizacji tak wyposażonego 
przejścia dla pieszych podejmować arbitralnie. Jak wcześniej wspomniano, ulice na osiedlu 
będą stopniowo utwardzane. Te, które można utwardzić bez konieczności zmiany 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania wyburzeń - w pierwszej 
kolejności, w dalszej kolejności prace będą się toczyły na drogach wewnętrznych (czyli 
przeważnie poprzecznych w stosunku do ul. Palmowej czy Północnej). Ważne przy rozważaniu 
utwardzania konkretnych ulic będzie to, czy ich utwardzenie nie spowoduje zalewania 
okolicznych posesji w wyniku większych opadów deszczu, widać zatem, że proces 
modernizacyjny wymagał będzie wzięcia pod rozwagę wielu kwestii, tak aby w efekcie jakość 
życia na Meksyku się poprawiła. 
 

6. Pytanie z sali: Czy przy przejściu przez ul. Hutniczą rozważano takie rozwiązania jak kładka 
lub przejście podziemne? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Praktyka pokazuje, że takie rozwiązania jak przejścia podziemne 
czy kładki nie sprawdzają się – użytkownik, jeśli ma do wyboru wspiąć się po schodach na 
kładkę, a następnie zejść w dół, często wybiera raczej szybkie przebiegnięcie przez ulicę. 
Ponadto odchodzi się od „wpychania” ruchu pieszego pod ziemię lub nad ulicę. Miasto stara 
się iść w kierunku zwiększania bezpieczeństwa przemieszczania się pieszych poprzez budowę 
chodników, tworzenie bezpiecznych przejść. Ponadto inwestycje takie jak tunel czy kładka są 
niezwykle kosztowne i pochłonęłyby znaczną część budżetu rewitalizacyjnego. 
 

7. Stwierdzenie z sali: Stworzenie sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. Hutniczą 
dodatkowo zwiększy zakorkowanie tej drogi w godzinach szczytu, a w popołudniowych 
godzinach ona stoi. 
 
Odpowiedź prowadzącego: Sposób funkcjonowania planowanego przejścia będzie jeszcze 
przedmiotem analiz, tak aby było ono pomocne dla mieszkańców i pieszych, a jednocześnie nie 
przekładało się na spotęgowanie utrudnień w ruchu samochodowym na ul. Hutniczej. 

 
8. Pytanie z sali: Czy jest przewidziany wykup działek pod ulice przez miasto? 

 
Odpowiedź prowadzącego: W przypadku dróg przewidzianych na publiczne tak. Natomiast 
część dróg pozostanie drogami wewnętrznymi – tutaj nie przewiduje się wykupu. Ogólnie 
mówiąc na drogi wewnętrzne przewidziane są te prostopadłe do ul. Palmowej czy ul. 
Północnej. 
 
W przypadku dróg, które pozostaną wewnętrznymi proces ich utwardzania i modernizowanie 
będzie stanowił wspólny wysiłek miasta i właścicieli gruntu, na którym są wytyczone, co 
oznacza, że mieszkańcy przy pomocy gminy wspólnie będą je utwardzać. 
 

9. Pytanie z sali: Co z bezpieczeństwem pieszych w przypadku wyłożenia płytami jomb ulic na 
Meksyku? W chwili obecnej utwardzona płytami ul. Nowodworskiego stwarza większe 
zagrożenie dla pieszych niż nieutwardzone ulice. Na ul. Nowodworskiego kierowcy rozwijają 
nadmierną prędkość, co stanowi duże zagrożenie dla pieszych, szczególnie, że nie ma tam 
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chodników i z podwórzy wychodzi się prosto na jezdnię. Dlatego wnioskuje o mądre 
zaplanowanie utwardzania dróg na Meksyku, powiązane z wprowadzeniem ograniczenia 
prędkości w obrębie osiedla. 

 
Odpowiedź prowadzącego: Kwestie bezpieczeństwa są bardzo ważne w procesie rewitalizacji. 
Jednym z priorytetów jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców obszaru 
rewitalizacji. Dlatego w przypadku modernizacji dróg na Meksyku równocześnie podejmowane 
będą prace, które będą zmierzały do tego, aby nowe nawierzchnie nie wpływały negatywnie 
na bezpieczeństwo na osiedlu. Należało będzie rozważyć, czy to ograniczenie prędkości na 
osiedlu lub inne nowatorskie rozwiązania powodujące zwalnianie przez kierowców.  

 
10. Pytanie z sali: Co z północną częścią osiedla, chodzi w szczególności o część ulic Orzechowej, 

Duchnowskiego i Nowodworskiego położonych na północ od ul. Hutniczej. Ta część osiedla 
nie tylko nie posiada odprowadzenia wody deszczowej, ale i usytułowana jest poniżej ul. 
Hutniczej i domy tam znajdujące się, przy większych opadach deszczu są podtapiane. 

 
Odpowiedź prowadzącego: Wykonanie dla zabudowań tej części Meksyku kanalizacji burzowej 
byłoby bardzo kosztowne. Instalacja musiałaby być połączona z kanałem znajdującym się w ul. 
Puckiej, co spowodowałoby koszt kilku mln zł. Taka kanalizacja dla tych ulic nie może być 
podłączona do ul. Hutniczej ponieważ ta jest położona powyżej i przez to taki kanał nie 
spełniałby swej funkcji, a nawet pogłębiał problem tej części osiedla. W ramach rewitalizacji 
nie planuje się wykonania kanalizacji deszczowej dla wskazywanego fragmentu, pochłonęłoby 
to zbyt wielką część środków przeznaczonych na rewitalizację Meksyku i tym samym znacznie 
zmniejszyło zakres pozostałych inwestycji. Natomiast miasto będzie poszukiwało 
alternatywnych rozwiązań dla tej części osiedla –takich, jak zbiorniki retencyjne lub studnie 
odsączające. Zagadnienie to nie zostanie porzucone i będzie dalej rozpatrywane. 
 

11. Pytanie z sali dotyczące już wyjaśnionej kwestii: Co z płytami jomb na ul. Gruszkowej i 
sygnalizacją świetlną przy przejściu dla pieszych przez ul. Hutniczą na wysokości ul. 
Palmowej? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Jak już wcześniej zostało powiedziane lokalizacja przejścia przez ul. 
Hutniczą wraz z sygnalizacją świetlną musi być określona w oparciu o przepisy prawa wymogi 
określone przez odpowiedzenie wydziały oraz służby. Musi również być spójna z planowanymi 
zmianami organizacji ruchu w obrębie Meksyku na ul. Hutniczej. Jest to zbyt poważna 
inwestycja, aby decyzje o lokalizacji tak wyposażonego przejścia dla pieszych podejmować 
arbitralnie. Natomiast kwestia utwardzenia konkretnej ulicy płytami jomb. Jak wcześniej 
wspomniano, ulice na osiedlu będą stopniowo utwardzane. Te, które można utwardzić bez 
konieczności zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i dokonywania 
wyburzeń w pierwszej kolejności, w dalszej kolejności prace będą się toczyły na drogach 
wewnętrznych (czyli przeważnie poprzecznych w stosunku do ul. Palmowej czy Północnej). 
 

12. Pytanie z sali: Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia inwestycji? 
 
Odpowiedź prowadzącego: W zależności od złożoności danej inwestycji prace w terenie 
powinny rozpoczynać się najwcześniej pod koniec 2017 roku, a te najbardziej złożone w roku 
2018. 
 

13. Kwestia przejścia dla pieszych przez ul. Hutniczą, wyjaśnia Marcin Wołek, radny miasta: 
Inwestycja będzie finansowana nie tylko ze środków przewidzianych na rewitalizację, ale 
również będzie wsparta przez Radę Dzielnicy Chylonia. W proces wyznaczania usytuowania 
przejścia będzie zaangażowana m.in. policja. Proces wyznaczania miejsca na przejście dla 
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pieszych z sygnalizacją świetlną na tak ruchliwej ulicy jest procesem złożonym i wymagającym 
harmonizowania wielu wymogów. 
 

14. Pytanie z sali: Co z tzw. drogą czerwoną? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Zgodnie z obowiązującymi przepisami do granic kraju powinny 
prowadzić drogi krajowe. Za taki punkt graniczny należy uznać Port Gdynia. W chwili obecnej 
prowadzi do niego jedynie Estakada Kwiatkowskiego, która jest drogą powiatową. Gdyby 
Gdynia miała samodzielnie starać się o wybudowanie tzw. Drogi Czerwonej, tj. przedłużenia 
obwodnicy trójmiasta do Portu Gdynia, to inwestycja ta nawet jeśli uzyskałaby dofinansowanie 
z UE przekraczałaby możliwości finansowe gminy. Jednakże obecnie coraz częściej da się 
słyszeć zapewnienia rządu o potrzebie zbudowania Drogi Czerwonej. Gdyby powstała, to byłby 
to bardzo duża inwestycja w pobliżu Meksyku, która mogłaby znacząco wpłynąć na osiedle. 
Droga Czerwona sąsiadowałaby z Meksykiem od strony ul. Północnej (de facto położona byłaby 
w śladzie tej ulicy). Nie jest przesądzone, czy ul. Hutnicza krzyżowałaby się z Drogą Czerwoną, 
jeśli tak to powstałby w tym miejscu węzeł drogowy. Ważne jest, że Droga Czerwona położona 
byłaby w tunelu, głębokim wykopie lub na estakadzie, a Meksyk znajdowałby się w jej 
bezpośrednim sąsiedztwie. 
 

15. Pytanie z sali: Była mowa o nowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego dla Meksyku., 
W jakim kierunku zmieniałby się plan? 

 
Odpowiedź prowadzącego: Nowy plan w większym stopniu uwzględniałby interesy 
mieszkańców, tzn. tak organizowałby przestrzeń, aby zminimalizować potencjalne wyburzenia 
(w obecnym planie, gdyby chcieć go wprowadzać w życie, znaczna część budynków - często 
zamieszkałych, musiałaby zostać wyburzona). W nowym planie mowa będzie o zachowaniu 
mieszkalnego statusu osiedla Meksyk. Przewiduje się, że proces zmiany miejscowego planu 
będzie angażował mieszkańców, tak aby nowy plan odpowiadał potrzebom i oczekiwaniom 
mieszkańców, a nie był czymś narzuconym im z góry. 
 
Nowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego będzie także uwzględniał stworzenie 
przestrzeni rekreacyjnej dla dzieci. Obecnie rysują się dwie możliwości: stworzyć taką 
przestrzeń na działce miejskiej lub jeszcze przed zmianą planu wydzierżawić prywatny grunt, 
na którym utworzy się tego rodzaju infrastrukturę. 
 

16. Pytanie z sali: Które inwestycje pojawią się w pierwszej kolejności? Kiedy ruszą prace w 
terenie? 

 
Odpowiedź prowadzącego: Jak już wspominano, pierwsze inwestycje będą pojawiać się już w 
roku 2017, a te najbardziej wymagające i złożone w kolejnych latach, tj. 2018 i 2019. 
 

17. Pytanie z sali: Czy gdzieś jest (na jakiejś poglądowej mapie) naniesione gdzie są 
umiejscowione planowane inwestycje na Meksyku? 

 
Odpowiedź Barbary Marchwickiej: Gminny Program Rewitalizacji zawiera załącznik graficzny, 
a załącznik ten to mapy poszczególnych podobszarów rewitalizacji wykonane w skali  1:5000, 
m.in. również Meksyku. Na tych mapach zaznaczono, w których konkretnych miejscach i w 
jakim wymiarze planuje się zmieniać osiedle w ramach rewitalizacji. 
 
Gdyby chcieć mieszkańcom już pokazać wstępne projekty, planowanych inwestycji, 
pociągałoby za sobą to znaczne przesunięcia w czasie rewitalizacji oraz wykluczałoby udział 
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mieszkańców w procesie planowania, a przewiduje się włączanie mieszkańców w 
projektowanie poszczególnych rozwiązań. 

 
18. Pytanie z sali: Od strony Rumi w kierunku Gdyni prowadzi ścieżka rowerowa, dochodzi ona 

do ul. Puckiej, czy to jest temat możliwy do rozwijania w ramach rewitalizacji Meksyku? 
 

Odpowiedź prowadzącego: Wspomniana ścieżka rowerowa znajduje się poza granicami 
obszaru rewitalizacji i nie wchodzi na jego obszar. Zasygnalizowany temat jest jednak ważny. 
Gmina obecnie jest na etapie łączenia poszczególnych odcinków ścieżek rowerowych 
znajdujących się w mieście. W sprawie wspomnianego fragmentu warto się skontaktować z 
Jakubem Furkalem, który kieruje referatem ds. rowerowych w Zarządzie Dróg i Zieleni w Gdyni. 

 
19. Pytanie z sali: Odcinek ul. Hutniczej graniczący z Meksykiem jest pozbawiony chodnika, to 

bardzo trudne nie tylko dla osób z wózkami. Brak chodnika powoduje również, że niektórzy 
wykorzystują nieutwardzone pobocze jako dodatkowy pas ruchu czy pas dojazdowy. Czy 
mieszkańcy doczekają się ułożenia w tym miejscu chodnika? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Miasto stopniowo odchodzi od inwestowania tylko i wyłącznie w 
drogi, ale od kilku lat stara się również budować chodniki i tworzyć bezpiecznie ułatwienia w 
poruszaniu się pieszych po mieście. Dodatkowo stworzenie omawianego wcześniej przejścia 
dla pieszych oraz nowa polityka miasta dowartościowująca również tworzenie chodników 
powinna przełożyć się na ułatwienie dla mieszkańców Meksyku w tym wymiarze. 
 

20. Pytanie z sali: W kwestii pętli autobusowej przy dworcu PKP. Planowana jest duża inwestycja 
w obrębie dworca PKP i modernizacja linii kolejowej nr 202. Może warto byłoby się 
zastanowić, czy planowanej pętli nie stworzyć przy współpracy z PKP i zamiast dojazd do 
pętli puszczać przez osiedle to równolegle do torów wybudować drog, która by wychodziła 
od ul. Puckiej i wchodziła w ul. Północną. Taki układ nie prowadzałby ruchu autobusowego 
w obręb osiedla, a jednocześnie istniałaby szansa na porozumienie z PKP i możliwe byłoby 
obniżenie kosztów inwestycji dla miasta. 
 
Odpowiedź prowadzącego: Proponowane rozwiązane znów odwlekłoby wprowadzenie 
jakichkolwiek zmian na Meksyku. Poza tym należy pamiętać, że toczą się rozmowy o 
przekształceniu przecięcia ul. Puckiej z linią kolejową w przejazd bezkolizyjny, czyli ewentualna 
ulica równoległa do torów musiałaby być wyprowadzana z głębokiego wykopu, co sprawiłoby, 
że inwestycja byłaby bardzo kosztowana i nie uniknięto by wyburzeń. Dalej, włączenie tej drogi 
w ul. Północną mogłoby okazać się niemożliwe – jeśli powstałaby Droga Czerwona, to ona 
byłaby wytyczona po śladzie ul. Północnej. Wydaje się, że nie ma sensu czekać na inwestycje 
PKP, należy rozpocząć zmiany na Meksyku bez zbędnego zwlekania, a jednocześnie pamiętać 
o niemarnowaniu ewentualnych szans, które mogą się pojawić przy okazji rozpoczęcia 
modernizacji linii kolejowej nr 202. 

 
21. Pytanie z sali: Czy może nie warto byłoby autobusu, który będzie dojeżdżał do pętli, 

wprowadzić na osiedle z ul. Puckiej drogą równoległą do torów, następnie wyprowadzić ul. 
Północną? Czy można myśleć o wprowadzeniu do nowej pętli linii „R”? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Rozwiązanie takie wpłynęłoby negatywnie na koszt rewitalizacji 
Meksyku, znacznie by ją podrożyło i zmniejszyło zakres możliwych inwestycji. Koncentrujemy 
się na tym, by możliwie jak najracjonalniej zagospodarować przeznaczone na to działanie 
środki, tj. w możliwie największym zakresie zmienić Meksyk w kierunku jakiego oczekują 
mieszkańcy. 
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Kwestia prowadzenia kursowania linii „R” na planowaną pętlę autobusową wydaje się 
interesująca i zostanie rozważona przez odpowiednie komórki w mieście.  
 

22. Pytanie z sali: Czy droga dojazdowa do pętli autobusowej wytyczona równolegle do ul. 
Orzechowej, w drodze, która obecnie nie ma nazwy, nie wpłynie negatywnie na spójność 
osiedla? Czy nie rozerwie ona osiedla na dwie części? 

 
Odpowiedź Barbary Marchwickiej: Planowana inwestycja pomyślana jest raczej jako przestrzeń 
przyjazna z wytyczonymi chodnikami, terenem zielonym, ławkami, raczej jako miejsce gdzie 
będzie nie tylko ruch autobusowy, ale i gdzie będzie można spacerować. Zamierzeniem jest 
dzięki tej drodze stworzyć zadbaną, schludną oś osiedla. 

 
23. Pytanie z sali: W kwestii parkowania przy stacji PKP, w tej chwili parkowanie jest 

nieuporządkowane, jak się je uporządkuje to ubędzie miejsc parkingowych i auta zaczną 
parkować w osiedlu i blokować je. Czy nie brano tego pod uwagę? 
 
Odpowiedź prowadzącego: Stworzenie cywilizowanego parkingu to nie tylko kwestia miejsc 
parkingowych, ale również eliminacja błota, dziur, kałuż i przede wszystkim zapewnienie 
pieszym dojścia do przejścia podziemnego, co dziś często, ze względu na dzikie parkowanie, 
jest trudne. Jeśli pojawiłoby się parkowanie na terenie osiedla i blokowanie mieszkańców, to 
byłoby to zadanie dla odpowiednich służb mundurowych, które można na takie kwestie 
uczulić. 

 
24. Pytanie z sali: Czy mieszkańcy mogliby liczyć na pomoc przy likwidacji szamb? 

 
Odpowiedź prowadzącego: Wszystko jest uzależnione od lokalizacji sieci kanalizacyjnej. Jeśli 
domy są usytuowane w pobliżu sieci, którym brakuje jedynie przyłącza, przewiduje się 
wpieranie takich mieszkańców w podłączanie się do sieci kanalizacyjnej. 
 

25. Pytanie z sali: Czy przewiduje się wspieranie mieszkańców w zmianach źródeł ogrzewania? 
Chodzi o promowanie np. ogrzewania gazowego lub podłączenia do sieci OPEC. 

 
Odpowiedź prowadzącego: W gminie funkcjonuje program premiujący mieszkańców za 
przechodzenie z ogrzewania wysokoemisyjnego (węgiel, drewno) na ogrzewanie gazowe. 
Mieszkańcy Meksyku będą mogli liczyć na wsparcie merytoryczne w korzystaniu z tego 
programu, dofinansowuje on nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania grzewcze. Natomiast w 
kwestii przyłączeń do sieci OPEC należy zbadać gdzie umiejscowiona jest sieć grzewcza, określić 
ile gospodarstw chciałoby być do niej podłączonych i określić koszt takiej inwestycji. W ramach 
rewitalizacji będziemy nad takim rozwiązaniem również pracować. 
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2.3. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyło się w budynku po dawnego 
Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49 w dniu 13 stycznie 
2017 r.  

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.3) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Oksywie, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w dniu 13 stycznie 2017 r. w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i 
Handlu (ul. Śmidowicza 49, Gdynia 81-127). Protokół został sporządzony przez Aleksandrę Dylejko, 
specjalistę w Laboratorium Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w 
spotkaniu uczestniczyli: 

• Iwona Deyk 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka prowadząca spotkanie 
 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Oksywie 
Agnieszka Jurecka przedstawiła kontekst prac nad przygotowaniem propozycji działań 
rewitalizacyjnych dla podobszaru oraz omówiła zakres planowanych działań rewitalizacyjnych. 
 
Agnieszka Jurecka: Z badania panelowego wyszło, że Oksywie jest najbardziej zaangażowaną dzielnicą 
ze wszystkich rewitalizowanych. Było pytanie „czy jest pan/pani” zainteresowana otrzymywaniem 
informacji na temat rewitalizacji”. Na Oksywiu 58 procent osób odpowiedziało,  że tak. Na Witominie 
– 25 proc., w całej Gdyni 29. Widać, że na Oksywiu jest poczucie, że jest to proces potrzebny i chciany. 
Co ciekawe, dosyć spójnie Państwo identyfikują problemy Oksywia. Największym, który się pojawia, to 
połączenia komunikacyjne i stan infrastruktury drogowej, a także dostępność usług. Dosyć dużo osób 
mówiło o braku dostępności do terenów rekreacyjnych, że nie ma poczucia bezpieczeństwa. 30 proc. 
wskazywało inne problemy, których nie dało się zgrupować w jedną kategorię. Na Witominie 60 proc. 
osób wskazało te „inne” problemy – każdy mieszkaniec inaczej identyfikuje problem, który uważa że 
jest w tej dzielnicy.  
 
40 proc. badanych czuje się bardzo mocno albo dość mocno związanych z dzielnicą, więc Oksywie jawi 
się jako dzielnica o dużej tożsamości i dużym poczuciu związku mieszkańców z dzielnicą. Aktywność 
obywatelska – zainteresowanie albo wiedza na temat tego, co się dzieje w dzielnicy, jest na dosyć 
wysokim poziomie w porównaniu do innych obszarów rewitalizowanych. 
 
Informacje, o których mówię, znajdują się w Gminnym Programie Rewitalizacji, który jest obecnie 
konsultowany. Dotyczy wszystkich sześciu obszarów. Można go ściągnąć ze strony internetowej. To 
dokument, który pozwala nam, zgodnie z polskim prawem, wydatkować pieniądze z przeznaczeniem 
na działania rewitalizacyjne i pozyskiwać  środki unijne. Oksywie ma to szczęście że będzie mogło starać 
się o środki unijne, ich kwota jest tu największa ze wszystkich dzielnic rewitalizowanych. 
 
Teraz o tym, jakie są główne założenia działań, które się będą na Oksywiu działy, i skąd one się wzięły. 
Pierwszą rzeczą, która pojawiała się na spotkaniach jest to, że Oksywie jest mocno podzielone na część 
górną i dolną. To podział zarówno fizyczny, komunikacyjny, jak i społeczny, mentalny. Rozwiązaniem 
tego problemu będzie rozwój sieci przestrzeni publicznych i integrujących te dwie części, tworzenie i 

                                                           
3 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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rozwój atrakcyjnych miejsc integracji społecznej i spędzania czasu wolnego. Często na spotkaniach 
padało, że na Oksywiu się nic nie dzieje, że trzeba jechać do centrum żeby uczestniczyć w jakichś 
wydarzeniach.  
 
 
Rozwijanie walorów turystycznych dzielnicy jako najstarszej dzielnicy Gdyni. 
Podnoszenie jakości warunków mieszkaniowych zwłaszcza w budynkach komunalnych, socjalnych i o 
walorach historycznych. Tworzenie lokalnych przestrzeni sąsiedzkich w pobliżu budynków socjalnych i 
komunalnych. Zwiększanie dostępności do infrastruktury technicznej. 
 
Pierwsza rzecz i powód, dla którego spotykamy się w tym budynku to pomysł, aby stworzyć tu Centrum 
sąsiedzkie – interdyscyplinarne, gdzie będzie dostępna dla mieszkańców sala gimnastyczna, 
wydarzenia, warsztaty, Centrum Aktywnego Seniora, świetlica dla dzieci, DOPS, kawiarenka. Miejsce 
będzie wielofunkcyjne nie tylko dla Oksywia, ale dla dzielnic północnych. Centrum sąsiedzkie będzie 
funkcjonowało od rana do godzin wieczornych, przewidujemy wprowadzenie funkcji komercyjnych.  
Jeżeli ktoś chce prowadzić zajęcia np. z tańca, tu będą się mogły odbywać odbywać. Budynek zostanie 
dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Za budynkiem jest spory teren rekreacyjny, też 
będzie zagospodarowany prawdopodobnie z jakimś boiskiem, placem zabaw i innymi.  
Okres realizacji: do końca 2018 r. Szacunkowa wartość: 2,5 mln zł. 
 
Drugim miejscem, które już teraz funkcjonuje, jest świetlica przy ul. Dąbka 52. Będą tam realizowane 
działania dotyczące dostępności dla osób niepełnosprawnych, zagospodarowania dziedzińca. 
Działalność świetlicy zostanie rozszerzona o działania na rzecz rodziny. 
 
Ważną rzeczą, która się pojawiała, jest to że teren leśny stanowi skrót od ul. Żeglarzy w stronę ul. 
Bosmańskiej. Docelowo chcielibyśmy, żeby to miejsce stało się leśnym parkiem – terenem 
rekreacyjnym dla całego Oksywia. W pierwszej kolejności powstanie oświetlony i bezpieczny trakt 
pieszy w okolice przystanku autobusowego przy ul. Bosmańskiej, z zachowaniem leśnego charakteru, 
poprawą bezpieczeństwa, widoczności, ułatwieniami dla osób o ograniczonej mobilności. 
Na to działanie przeznaczono 3 mln zł, okres realizacji do końca 2019 r. 
 
To jeden sposób na połączenie dwóch części Oksywia. 
 
Drugą rzeczą, być może ważniejszą, jest rejon ul. Arciszewskich i ul. Makowskiego. Ul. Arciszewskich, 
także ze względu na ukształtowanie skarp przy cmentarzu i po drugiej stronie, w pewnym momencie 
nie ma przestrzeni dla pieszych. Pomysł jest taki, żeby po jednej stronie zamontować kładkę wzdłuż 
skarpy albo spróbować wygospodarować chodnik od strony cmentarza. Druga możliwość to 
zagospodarowanie ul. Makowskiego wraz z zejściem do ul. Arciszewskich schodami, w stronę 
przystanku autobusowego. 
Okres realizacji: do końca 2019 r., na te dwie inwestycje zarezerwowano 3 mln zł. 
 
Na Górnym Oksywiu zostaną wyremontowane boiska przy LO nr 5 (przy ul. Dickmana 14) z założeniem, 
że mają być dostępne dla mieszkańców po godzinach funkcjonowania szkoły i w weekendy. 
Okres realizacji do końca 2017 r., zarezerwowano 1 mln zł. 
 
Naprzeciwko budynku przy ul. Arciszewskich 23 zaproponowane zostanie zagospodarowanie 
„klepiska”, które teraz funkcjonuje jako parking, w formie zieleni z miejscami postojowymi. Ulica nie 
ma kanalizacji deszczowej, woda spływa do kapitanatu portu. Inwestycja, która polegałaby na całej 
przebudowie ulicy z kanalizacją deszczową, prawdopodobnie pochłonęłaby 90 proc. naszego budżetu. 
Na razie ta inwestycja nie zostanie w ramach rewitalizacji wykonana. Być może jak będą inne środki 
będziemy się o nie starać. Póki co będziemy się starali zrobić zagospodarowanie, które nie będzie 
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wymagało tego odwodnienia, znaleźć alternatywne sposoby magazynowania wody deszczowej z 
miejsc postojowych. 
Na tę inwestycję przeznaczono 870 tys. zł, do końca 2019 r. 
 
Kolejną ważną przestrzenią publiczną, która teraz nie do końca jest najlepiej zagospodarowana, to 
rejon skrzyżowania ul. Bosmańskiej z ul. Dąbka i ul. Dickmana. To obszar, który jawi się z jednej strony 
jako centrum dawnej wsi, ewentualne centrum dzielnicy, ale układ drogowy który teraz tam jest i 
funkcje tam się znajdujące nie do końca podkreślają to centralne znaczenie. Będzie tworzony projekt 
rozwiązania komunikacyjnego. Kilka lat temu powstała koncepcja ronda. Musi być zweryfikowana więc 
nie jest powiedziane, że w taki sposób to będzie robione. Priorytetem będzie, by to była przestrzeń 
przyjazna pieszym z uwzględnieniem tego, że obywa się tu ruch samochodowy i autobusowy.  
Na to działanie zarezerwowano 2,5 mln zł. Będzie się to wiązało prawdopodobnie z przebudową 
infrastruktury – stąd te koszty. 
 
Przy skrzyżowaniu jest działka gminna, stoi tam kamienica przeznaczona do rozbiórki. Budynek, który 
może się tam pojawić, może efektownie zbudować pierzeję tego nowego terenu. Jakiekolwiek budynki, 
które się tu pojawią, mają mieć na parterze funkcję usługową żeby Oksywie nasycić ofertą, której 
brakuje: apteka czy sklep spożywczy. 
 
Następne działanie to zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy Osadzie Rybackiej. Część terenu 
będzie zagospodarowana w formie polany piknikowej, ale z uwagi na to, że po ostatnich ulewach 
zejście na bulwar zostało podmyte i obecnie nie funkcjonuje w tym miejscu przy wejście na plażę nr 4 
będzie wygodne zejście.  
 
Zejście schodami, które do tej pory istniało, zgodnie z wymaganiami Urzędu Morskiego nie jest możliwe 
odbudowanie tych schodów w sposób trwały dopóki nie zostanie rozwiany problem odprowadzenia 
wód deszczowych. Są rozważane różne koncepcje kanalizacji deszczowej, dlatego to nie jest główne 
przedsięwzięcie rewitalizacyjne. To przedsięwzięcie uzupełniające, miasto pracuje nad rozwiązaniem 
problemu.  
 
Z zagospodarowaniem terenu rekreacyjnego wiąże się parking, bo uliczki są coraz bardziej zastawiane 
samochodami. W planie miejscowym wskazano teren pod parking, ale są wobec niego roszczenia 
właścicielskie. Sprawa nie została rozstrzygnięta w sądzie. Jeżeli nie będzie można zrealizować parkingu 
miasto będzie szukać innych możliwości. 
 
Działania dotyczące mieszkań 
Remonty wybranych elementów w mieszkalnych budynkach komunalnych (na Oksywiu są ich dwa 
skupiska). Przy ul. Dickmana wcześniej plany zakładały wyburzenie baraków i przeznaczenie terenu pod 
zabudowę wielorodzinną. Budynki są w złym stanie i mają bardzo wysoki koszty utrzymania, ale mają 
też zalety: ogródki przydomowe i duży teren między barakami. Planujemy podnosić jakość tych 
obiektów i szukać sposobów obniżenia kosztów zwłaszcza ogrzewania. Będą remonty części wspólnych 
– dachów, izolacji, bo niektóre budynki mają posadzkę na gruncie - oraz zagospodarowanie terenu 
dookoła, czyli zbudowanie dróg dojazdowych, przestrzeni rekreacyjnej tak, by nie było to miejsce 
kojarzone ze wstydem czy zaniedbaniem. 
 
Budynek przy ul. Dickmana 38 przejdzie dosyć gruntowną termomodernizację, koszty utrzymania 
mieszkań będą inne. Oprócz tego będą wdrażane działania społeczne żeby współpracować z 
mieszkańcami. Uruchomimy pracowników, którzy stale będą pracować w dzielnicy i na bieżąco 
rozwiązywać problemy. 
 
Okres realizacji do 2026 r., bo chcemy jak najbardziej zaangażować mieszkańców tych lokali do 
współpracy, żeby wzmocnić poczucie współodpowiedzialności za tę przestrzeń i sprawczości.  
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Wartość tego  działania to 3,3 mln zł, obejmuje też bloki przy ul. Żeglarzy - zwłaszcza nr 5, gdzie też 
będą działania dotyczące głównie elementów wspólnych budynków (elewacji, dachu, klatki 
schodowej). Nie chcemy, żeby było tak, że przyjdzie ekipa z zewnątrz, zrobi remont bez rozmów z 
mieszkańcami. Najważniejsze według nas jest to, żeby mieszkańcy poczuli się współodpowiedzialni za 
tę przestrzeń.  
 
Obecnie w tym bloku znajduje się Placówka Wsparcia Dziennego Światłowcy. Przychodzą do niej 
głównie dzieci z tego bloku, nie mają szansy na spotykanie się z dzieciakami z innych rejonów. Placówka 
zostanie przeniesiona do miejsca, w którym jesteśmy. Jest stosunkowo blisko ale wymaga 
zaangażowania rodziców w odprowadzanie dzieci i daje większą szansę na poznanie się z innymi 
środowiskami. 
 
Inną rzeczą są budynki wspólnotowe. Dla nich przewidujemy też wsparcie w zakresie remontów części 
wspólnych i zagospodarowania wokół. Do 17 stycznia jest możliwość składania wniosków o wsparcie. 
Nabór ogłoszony jest w  BIP, staraliśmy się dotrzeć do każdego administratora czy zarządcy 
nieruchomości. W poniedziałek można w tej sprawie podjechać do nas do parku, kolega będzie czytał 
te wnioski i odpowiadał na ewentualne pytania. 
 
Kolejna rzecz zgłaszana przez mieszkańców to zadanie wpisane jako 2.12: rozwój sieci kanalizacji 
deszczowej i kanalizacji sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej. To działanie zakłada wykup terenów 
prywatnych, które są w granicach drogi, i uzbrojenie jej. Są też uliczki wewnętrzne, prywatne, więc 
trzeba będzie przedyskutować jak mieszkańcy mogą zagospodarować tereny, które są częścią wspólną 
jako wewnętrzna ulica. Do 2020 r. miasto zakłada uzbrojenie jednej z odnóg ul. Kępa Oksywska. 
 
Jeżeli chodzi o bulwar w obrębie Osady Rybackiej  to będzie tworzona bardziej atrakcyjna 
infrastruktura, jakieś place zabaw, być może siłownie zewnętrzne. Najważniejsze jednak, by było do 
niego dojście. W okolicy zejścia nr 4 będą robione schody terenowe, żeby było łatwiejsze dojście. To 
będzie bliższe dojście od polany piknikowej, która będzie tworzona. Dla schodów, które zostały 
podmyte i się osunęły, będzie robiona tymczasowa instalacja, która spowoduje że będą funkcjonowały, 
ale docelowe porządne zejście będzie możliwe dopiero po wykonaniu kanalizacji deszczowej.  
 
To tyle jeżeli chodzi o działania inwestycyjne. Równolegle będą rozwijane usługi społeczne świadczone 
na rzecz mieszkańców. Inwestycje będziemy się starali robić w sposób najbardziej partycypacyjny. 
Chcemy państwa jak najbardziej angażować. Niektóre z inwestycji będą prowadzone w formie 
konkursów, do niektórych będziemy najpierw zbierać wytyczne projektowe od mieszkańców zwłaszcza 
jeżeli chodzi o ważne przestrzenie publiczne. 
 
Oprócz działań społecznych są też tzw. działania horyzontalne, wdrażane w całym mieście z naciskiem 
na obszar rewitalizacji. Dotyczą pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, wyrównywania szans w 
dostępie do edukacji, kultury, sportu. Na  rewitalizacji chcemy wdrażać dużo działań integrujących. 
Tworzone lokalne centra będą miejscami, gdzie lokalne społeczności będą mogły się spotkać. 
 
Będzie też uruchomiony program mini grantów, w ramach którego mieszkańcy będą mogli wnioskować 
o niewielkie dofinansowanie na zmianę swojego otoczenia, działania artystyczne czy integrujące. 
 
Struktura budżetu tych wszystkich działań jest dosyć równomierna. Mimo że obszar jest rozległy 
staraliśmy się każdą jego część w jakiś sposób wesprzeć. 
 
Konsultacje społeczne, które zaczęły się przedwczoraj i których to spotkanie jest częścią, będą trwały 
do 10 lutego. Będzie jeszcze ogólnomiejskie spotkanie konsultacyjne w Infoboksie 31 stycznia (ul. 
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Świętojańska 30, 81-372 Gdynia). Będę też w Placówce Wsparcia Dziennego Kreatywni i u Światłowców 
– w sumie będą jeszcze cztery dni, kiedy można przyjść żeby zapytać o konkrety.  
 
GPR składa się z części ogólnej, która mówi skąd wziął się pomysł na rewitalizację, jakie robiono 
badania, co się będzie działo także na innych obszarach. Żeby go przeczytać można przyjść do nas do 
PPNT, można go też ściągnąć z Internetu. Kopia jest też w Infoboksie. 
 
Jeżeli uważacie państwo, że czegoś jest za mało albo za dużo, coś jest niejasne i wymaga 
doprecyzowania to czekamy na opinie, uwagi i wnioski do GPR. Chcemy poznać państwa zdanie. 
Formularz konsultacyjny można ściągnąć z Internetu, jest też dostępny dziś. Można go przywieźć do 
nas lub przysłać pocztą, do 10 lutego. Wszystkie uwagi zostaną przedstawione  Kolegium Prezydenta. 
Gdy GPR zostanie uchwalony, zaczniemy działać. 
 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Głos z sali: Czy jest harmonogram czasowy? 
 

AJ: Ponieważ dofinansowanie unijne zostało przyspieszone robimy studiom wykonalności, w 
którym opisujemy na czym będą polegały inwestycje. Będą się toczyć zgodnie z 
przedstawionymi wcześniej przedziałami czasowymi, ale też z tym kiedy będą przygotowane 
poszczególne inwestycje. Jednym z pierwszych działań będzie przekształcenie tego budynku, a 
równolegle będzie przygotowywana dokumentacja projektowa do zaplanowanych inwestycji. 
Dość szybko będą gotowe tereny przy V LO (przy ul. Dickmana 14).  

 
2. Głos z sali: Czy wiadomo jak będzie wyglądać nowe zejście na bulwar? Czy będzie dostęp np. 

dla osób niepełnosprawnych? Domyślam się, że wejście od strony drogi technicznej Marynarki 
Wojennej nie wchodzi w grę. 

 
AJ: Wojsko będzie ograniczać dostępność od strony jednostki, żeby cywile nie mogli 
podchodzić tak blisko. Są plany Urzędu Morskiego, żeby zrobić drogę techniczna dojazdową do 
bulwaru, ale raczej od strony północnej – zejścia nr 4. Urząd Morski deklaruje, że chce 
współfinansować tę drogę, ale w jakiej technologii powstanie – nie wiem. Zapewne będzie 
dostępna dla osób z ograniczoną mobilnością. Były propozycje tworzenia wind albo zjazdów na 
wzór tego, co jest na Kamiennej Górze.  To koszt ok. 7 mln zł, a grunt w tym miejscy jest 
niestabilny. To jest analizowane, ale nie zostało wpisane do GPR. Może w przyszłości taka 
inwestycja zostanie zrealizowana. 

 
3. Głos z sali: Czy na terenie baraków przy Dickmana będzie coś takiego jak wjazdy? 

 
AJ: Dla tego rejonu chcemy zrobić konkurs urbanistyczno-architektoniczny: jak poprawić jakość 
budynków i terenu. Problem dotyczy tego, jak zrobić zbiorczy parking, dojazd do baraków, 
strefy wejściowe do domów. Na pewno ustalimy te kwestie z mieszkańcami tego rejonu. 

 
AJ: Jeżeli nie ma więcej pytań bardzo dziękuję i zachęcam do przeczytania GPR, może nasuną 
się państwu jakieś kwestie. Jeżeli będzie potrzeba jeszcze jednego spotkania otwartego w 
czasie konsultacji prosimy nam to zgłosić, w lutym nie będzie problemu żeby je przeprowadzić.  
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2.4. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 
29 w dniu 16 stycznia 2017 r.  

 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.4) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Pekin, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie konsultacyjne 
odbyło się w dniu 16 stycznie 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 29 (ul. Piotra Ściegiennego 8, 81-257 
Gdynia). Protokół został sporządzony przez Łukasza Browarczyka, specjalistę w Laboratorium Innowacji 
Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu uczestniczyli: 

• Łukasz Browarczyk 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka 

• Iwona Deyk 

• Konrad Młynarczyk 

• Barbara Marchwicka 
 
Spotkanie prowadził wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Pekin 
Prowadzący otworzył spotkanie i przywitał zgromadzonych. Wyjaśnił cel spotkania (co miasto może 
zaproponować mieszkańcom Pekinu, jakie konkretne działania w ramach rewitalizacji). W spotkaniu 
poza mieszkańcami wzgórza Orlicz-Dreszera uczestniczyli pracownicy Laboratorium Innowacji 
Społecznych, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej, policji oraz dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 29, która udzieliła gościny uczestnikom spotkania. Na początku prowadzący w kilku 
zdaniach opowiedział, jaka w oparciu o przeprowadzone analizy socjologiczne, również analizy prawne 
i badania, jest obiektywna sytuacja Pekinu i jak mieszkańcy sami oceniają swoją sytuację, następnie 
zarezerwowano czas na rozmowę o proponowanych rozwiązaniach. Uczestnicy zostali również 
poinformowani, że całe spotkanie jest nagrywane, a zarejestrowany materiał będzie podstawą do 
sporządzenia protokołu. 

 
Pekin to miejsce jedyne w swoim rodzaju, w mieście są stare budynki, jeszcze z czasów gdy Gdynia była 
wsią, z początku funkcjonowania miasta jako dużego portu na nad Bałtykiem, i jest Pekin, który jest 
reliktem tamtych czasów. Powstał, kiedy miasto się budowało. Ludzie przyjeżdżający do Gdyni nie 
mający możliwości znalezienia mieszkania budowali się na gruntach dzisiejszego Pekinu, wykorzystując 
do tego wszelkie dostępne prowizoryczne materiały. Te prowizoryczne budowle, po wielu poprawkach, 
przekształceniach przetrwały okupację, przerwały PRL i dalej funkcjonują. Wśród mieszkańców są 
osoby, które są z tym miejscem mocno związane. Niektórzy są już drugim czy trzecim pokoleniem, które 
w tym miejscu mieszka. Mieszkańcy czują pewien związek z tym miejscem. Ale mieszkańcy mają też 
świadomość deficytów i braków tego osiedla. Przez wiele lat niewiele się tu zmieniło. Rozdźwięk 
między tym, co jest na Pekinie, a tym co jest w innych miejscach w Gdyni, jest coraz większy. Nawet w 
tych miejscach Gdyni, w których dawniej również było źle obecnie coraz więcej się zmienia, coraz 
bardziej te miejsca się poprawiają, natomiast na Pekinie zmiany  nie zachodzą w ogóle lub prawie w 
ogóle. 

 
Z badań wynika, że 60% mieszkańców gdyby miało możliwość wyprowadzenia się to by to zrobiło. 
Miejsce to w statystykach przestępczości przoduje, na Pekinie średnia gminna liczba przestępstw jest 

                                                           
4 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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dwukrotnie przekroczona. Mieszkańcy tego miejsca deklarują, że czują się zagrożeni, czują, że mogą 
stać się ofiarą przestępstwa. Najbardziej jednak wybrzmiewa niepewność i brak perspektywy 
stabilizacji. Mieszkańcy mają świadomość, że to grunty prywatne, należące do prywatnych właścicieli. 
W ostatnim czasie właściciele zintensyfikowali działania mające doprowadzić do wyprowadzenia się 
mieszkańców z tego miejsca. 

 
Władze miasta mają świadomość trudnych relacji między mieszkańcami, a właścicielami terenu. W tym 
punkcie miasto, samorząd nie jest w stanie zbyt wiele pomóc mieszkańcom. W rezultacie analizy 
sytuacji prawnej okazało się, że w większości, jeśli nie we wszystkich przypadkach budynki stojące na 
tym obszarze są nielegalne albo dlatego, że ich okres ważności już przeminął, bądź dlatego, że były 
przebudowywane bez stosownych pozwoleń. Gdyby miasto chciało zainterweniować na terenie Pekinu 
byłoby zmuszone w pierwszej kolejności wydać nakazy rozebrania budynków. Wiemy natomiast, że 
właściciele zmierzają do tego, aby mieszkańcy się wyprowadzili. Biorąc to pod uwagę, miasto nie może 
zostawić mieszkańców Pekinu bez wsparcia i bez pomocy. Dlatego gmina szuka takich rozwiązań, które 
nie dopuściłyby do tego, aby obecni mieszkańcy tego osiedla znaleźli się bez dachu nad głową. 
 
Miasto nie ma możliwości wchodzenia w relację między właścicielami terenu a mieszkańcami. 
Mieszkańcy mogą wedle własnej woli i rozeznania dyskutować, spierać się z właścicielami, wchodzić 
na drogę sądowną. Jednak gdyby któryś z mieszkańców czuł, chciał wyprowadzić się z Pekinu, w tym 
miejscu zaczyna się rola władz miasta. 
 
W najbliższym czasie (w lutym) uruchomiona zostanie działająca na tym terenie grupa pracowników 
socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy przyjdą do mieszkańców ze specjalną ofertą. 
Ofertą, która będzie zindywidualizowana dla każdej rodziny, która będzie uwzględniała indywidualne 
potrzeby i możliwości. Tam, gdzie będzie potrzebne wsparcie, tam będą pojawiać się pracownicy 
miasta i oferować taką pomoc, która w zależności od potrzeb i sytuacji będzie zróżnicowana. Będzie 
mogła przybrać formę wsparcia w wynajmie mieszkania, będzie mogła być pomocą finansową, jednak 
podkreślić trzeba, że miasto nie będzie oferować mieszkań, nie będzie rozdawać kluczy do mieszkań 
komunalnych. Jeśli ktoś mieszka na Pekinie, bo musi, bo nie stać go na wynajem mieszkania na 
otwartym rynku, to miasto będzie w stanie udzielić takiej osobie, w ramach wieloletniego programu 
osłonowego, wsparcia aby można wynająć sobie mieszkanie w godnych warunkach. Ta grupa 
pracowników socjalnych na Pekinie, która będzie dyżurować w tymczasowo postawionym tam 
obiekcie, będzie tam obecna, aby mieszkańcy w każdej chwili mogli z tej oferowanej pomocy 
skorzystać. 

 
Nie będzie przymusu korzystania z tego wsparcia. Bez zgody i woli mieszkańca pomoc nie będzie 
udzielana. Natomiast jeżeli ktoś wyrazi chęć skorzystania z oferty, to ci pracownicy ośrodka pomocy 
społecznej będą w stanie przyjść, przeanalizować sytuację rodziny/osoby, określić zasoby, możliwości, 
żeby móc udzielić właściwej pomocy. 

 
Są osoby, które mają prawomocne wyroki eksmisyjne ze wskazaniem lokalu socjalnego. Tym osobom 
miasto zapewni lokale socjalne. Są na Pekinie mieszkania, budynki które grożą katastrofą. Jest taka 
możliwość, że w sytuacjach, w których konieczna jest natychmiastowa interwencja, miasto może 
zapewnić mieszkanie kryzysowe. 

 
Wsparcie miasta kierowane do mieszkańców Pekinu będzie przede wszystkim dotyczyło zapewnienia 
mieszkania. Nie jesteśmy w stanie poprawić warunków życia na Pekinie, bo nie jesteśmy w stanie tego 
zrobić wbrew woli właścicieli terenu. Możemy wesprzeć każdego mieszkańca Pekinu, który będzie tego 
potrzebował i oczekiwał, w znalezieniu i utrzymaniu mieszkania w innych warunkach w innym miejscu. 
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Zanim na Pekinie pojawi się wspomniany punkt z pracownikami socjalnymi, to jeśli ktoś będzie miał 
potrzebę kontaktu, chciał o coś zapytać, dziś już można z tymi osobami porozmawiać. Otrzymają dziś 
państwo wizytówki z bezpośrednim kontaktem do tych pracowników. 
 
 
Przebieg spotkania – dyskusja 

1. Pytanie z sali: Mieszkamy tam. Jest pan, który zaczyna niszczyć ludziom domy, ich dobytek. 
Co w związku z tym? Mieszkańcom odcina się energię elektryczną. Takie traktowanie 
mieszkańców nie jest ludzkie. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Miasto nie może wchodzić w relacje między mieszkańcami, a 
właścicielami lub ich reprezentantami, gmina nie posiada takich narzędzi. Jeśli się pojawiają 
sytuacje niszczenia własności czy stwarzania zagrożenia zdrowia czy życia mieszkańców to 
powinny interweniować odpowiednie służby i do nich należy się zgłaszać. Za takie działania 
mieszkańcy, być może, powinni żądać odszkodowania. Miasto nie jest w stanie wejść w relację 
pomiędzy mieszkańcami, a właścicielami. Mieszkańcy zamieszkują na gruncie prywatnym. 
Miasto widzi co się dzieje na Pekinie, dlatego odpowiedzią jest opisany program wsparcia 
mieszkańców, którzy będą chcieli układać sobie życie poza tym miejscem. Miasto wchodzi w 
momencie, w którym mieszkańcy czują, że nie mają już perspektywy w dalszym sporze 
właścicielami i zaczynają myśleć o rozwiązaniach mieszkaniowych poza Pekinem.  
 

2. Uwaga z sali: Wraz z nowym rokiem wypowiedziano nam umowy i podniesiono opłaty 
(czynsz) z 1 zł za metr kwadratowy działki do 5 zł i jednocześnie zapowiedziano dalsze 
podnoszenie opłat. 
 

3. Uwaga z sali: Jeśli wymaga się czegoś od ludzi (mieszkańców) to właściciele chyba w zamian 
również coś powinni od siebie dawać (podnosić jakoś życia tam, lub co najmniej przyjaźnie 
odnosić się do mieszkańców). Poza tym, w odniesieniu do niszczenia mienia – co z tego, że 
mieszkanka wezwie policję, ta przyjedzie, rozpocznie postępowanie, a następnie umorzy 
sprawę przed wszczęciem dochodzenia – takie są już wielokrotne doświadczenia mieszkanki. 
 

4. Pytanie z sali: Czy miało miejsce spotkanie władz miasta z właścicielami działek? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Zabiegano o takie spotkanie, jednak właściciele są reprezentowani 
przez kancelarie adwokackie. Pracownicy tych kancelarii byli obecni na takim spotkaniu. 
 

5. Uwaga z sali: Mieszkaniec proponuje raczej postawienie komisariatu policji na Pekinie niż 
wprowadzenie pomocy społecznej, byłaby to odpowiedź na dewastacje, na które nie reaguje 
samorząd. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Jeśli komuś jest potrzebne wsparcie z rozwiązaniu problemu 
mieszkaniowego, osoba sama to ocenia i w oparciu o własną wolną decyzję występuje o 
rozpoczęcie wspólnej pracy z pracownikami socjalnymi. Jeżeli ktoś ocenia, że takiego wsparcia 
nie potrzebuje, to miasto nie będzie nikogo przymuszać do korzystania z pomocy. Jeśli chodzi 
o policję, to będą prowadzone rozmowy z komendantem zmierzające do zwiększenia 
obecności służb mundurowych na terenie Pekinu. Chodzi o to bby nie było tak, że Pekin jest 
przestrzenią, na którą służby mundurowe patrzą niejako przez place. 
 

6. Pytanie z sali: Jak wygląda sytuacja od strony właścicieli? Mieszkańcy mają popodpisywane 
umowy dzierżawy, czy miasto może wesprzeć mieszkańców mediatorem, czy wsparciem 
prawnym? Chodzi o wzmocnienie głosu mieszkańców w dyskusji z właścicielami.  
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Jakie właściciele mają długofalowe plany wobec tego terenu? Ile, my mieszkańcy Pekinu 
mamy tu czasu – rok, pół roku, kilka miesięcy? I co będzie tu planowane? 
 
Czy to wsparcie będzie jakoś rozciągnięte w czasie, czy krótkotrwałe, czy to będzie miesiąc 
czy trzy miesiące, jak to będzie wyglądało? Mieszkając na Pekinie koszty życia są niższe i 
mieszkańców nie stać na wynajem czegoś na wolnym rynku. Mieszkańcy chcieliby znać 
więcej szczegółów programu osłonowego, czy są jakieś progi finansowe? Czy pomoc będzie 
kierowana tylko do zameldowanych?  
 
Odpowiedź Prowadzącego: Właścicieli reprezentują kancelarie prawne, kwestie sporne z 
właścicielami dotyczące umów czy sposobu zasiedlania terenu przez mieszkańców wymagają 
wparcia prawnego. Jeśli kogoś nie stać na wsparcie prawne, to istnieją takie formy jak 
bezprawna pomoc prawna (taka pomoc nie obejmuje osób, które stać na prawnika). W Gdyni 
biuro, w którym udziela się bezpłatnej pomocy prawnej, znajduje się na ul. 3-Maja 7/31 (na 
przeciw dawnego kina Atlantic). 
 
Planowana pomoc będzie wieloletnia. Miasto wprowadzając program osłonowy będzie miało 
możliwość przez wiele lat objąć wparciem nawet osoby, które wykraczają poza kryteria 
dochodowe w pomocy społecznej. Jeśli ktoś jest w dobrej sytuacji finansowej, a mieszka na 
Pekinie bo lubi, to takiej osobie – która jest w stanie sobie wynająć mieszkanie, albo dom – 
miasto pomagać nie będzie, jednak jeśli ktoś jest w trudnej sytuacji to mowa tu o kilkuletnim 
wsparciu. Ktoś, kto otrzymuje lokal socjalny (np. jest eksmitowany) ma pewność zamieszkania 
na dwa lata. Natomiast w odniesieniu do mieszkańców Pekinu wsparcie musi być bardziej 
długofalowe. Jednocześnie osoby korzystające z programu osłonowego będą mogły 
równolegle ubiegać się o lokal komunalny z zasobów gminy. 

 
7. Uwaga z sali: Wielu mieszkańców Pekinu jest zbyt ubogich na to, by wynająć sobie 

mieszkanie na wolnym rynku czy otrzymać kredyt hipoteczny i jednocześnie zbyt dobrze 
sytuowana (w świetle obowiązujących kryteriów dochodowych), aby móc ubiegać się o 
wsparcie z pomocy społecznej czy o uzyskanie lokalu komunalnego.  

 
Odpowiedź Prowadzącego: Osoby, które się nie kwalifikują do otrzymania lokalu 
komunalnego, a nie stać ich na zdobycie i utrzymanie mieszkania na wolnym rynku, są tą grupą 
dla której został pomyślany program osłonowy. Program osłonowy i działania miasta są po to, 
aby mieszkańcy Pekinu mieli wybór – czy dalej zmagać się z właścicielami działek, czy szukać 
miejsca zamieszkania poza Pekinem. 
 
Władze miasta mają wiedzę na temat tego, że właściciele chcą pozbyć się swoich lokatorów. 
Widać to choćby obserwując ostatnie działania na Pekinie (wyburzenia, czy wypowiadanie 
umów i podnoszenie opłat). Miasto chce tym osobom, które będą chciały szukać miejsca 
zamieszkania poza Pekinem udzielić wsparcia, aby nie były pozostawione same sobie. 

 
8. Uwaga z sali: Mieszkaniec miał budynek pod adresem Orlicz-Dreszera 31, wyjechał za 

granicę, po powrocie budynek był zburzony, a całe mienie w nim zgromadzone zniszczone. 
Teraz osoba ma drugi budynek pod adresem Orlicz-Dreszera 11, część domu została mu 
wyburzona w taki sposób, aby uszkodzić pozostałą część budynku. W wyniku tego 
mieszkanie jest kompletnie zalane, nie nadaje się do zamieszkania.  
 
Odpowiedź Prowadzącego: Władze miasta nie mogą wchodzić w relacje między właścicielami 
i mieszkańcami, ale mają prawo i obowiązek pomóc mieszkańcom, jeśli ci zdecydują 
poszukiwać rozwiązań poza Pekinem. Jeśli mieszkańcowi zdemolowano budynek, poginęły mu 
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rzeczy – takimi sprawami samorząd nie ma możliwości się zajmować, takimi sprawami zajmują 
się policja czy prokuratura. Od rozstrzygania w tego rodzaju kwestiach są sądy. 
 

9. Uwaga z sali: Przez 30 lat zamieszkiwania na Pekinie osoba słyszała już wiele obietnic 
poprawy, zmiany tego miejsca na lepsze. Dzisiejsze obietnice wpisują się w długi szereg 
dotychczas niespełnionych. W 1989 roku (kiedy powstawało osiedle „Stoczniowca”) władze 
miasta mówiły,  że część mieszkańców będzie sukcesywnie przenoszona do nowych bloków, 
a na zwolnionych terenach będą powstawać następne budynki wielorodzinne i 
jednorodzinne. 
 
Miasto zezwala na to, aby mieszkańców Pekinu wyrzucono z zajmowanych przez nich 
budynków. Tam mieszkali dziadkowie i pradziadkowie osoby, która się wypowiada. Ludzie, 
którzy budowali Gdynię. Zdaniem mieszkańca Urząd Miasta zezwolił na osiedlanie 
Ukraińców na Pekinie.  
 
Odpowiedź Prowadzącego: Urząd Miasta nie odpowiada za to, kto osiedla się na Pekinie. 
Władze miasta mają świadomość, że mieszkańcy Pekinu są nierzadko którymś pokoleniem 
osób, które budowały Gdynię. Miasto ma świadomość tego, że padały różne zobowiązania 
dotyczące wprowadzenia zmian na Pekinie, i że te zobowiązania nie były wykonywane. W 
chwili obecnej władze nie oczekują dania wiary przez mieszkańców temu, co mówią. Władze 
jedynie informują, że od lutego na Pekinie zacznie funkcjonować punkt Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, w którym mieszkańcy będą mogli zacząć pracować nad alternatywnym 
rozwiązaniem mieszkaniowym poza granicami Pekinu. Miasto nie chce doprowadzić do 
sytuacji, w której mieszkańcy są wyrzucani w próżnię.  
 

10. Uwaga z sali: Ja otrzymałem od reprezentanta właścicieli (pana Związka) pismo o 
„natychmiastowej eksmisję z domu”, w odniesieniu do programu osłonowego mowa jest o 
lutym, to znaczy, że przed lutym właściciel w każdej chwili może mi zburzyć dom? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Eksmisja może być orzeczona tylko przez sąd. Może być ze 
wskazaniem lokalu socjalnego lub bez wskazania takiego lokalu. Jeśli jest ze wskazaniem lokalu 
socjalnego - nie można jej wykonać, o ile osoba eksmitowana nie otrzyma lokalu, do którego 
będzie mogła się przenieść. Nie można wykonać eksmisji, jeżeli lokal socjalny nie będzie 
zapewniony. W przypadku mieszkańców Pekinu miasto planuje podjąć specjalne kroki 
przyśpieszające otrzymanie lokalu socjalnego przez osoby z wyrokami eksmisyjnymi ze 
wskazaniem lokalu socjalnego. Sprawa jest trudniejsza w przypadku eksmisji bez wskazania 
lokalu socjalnego. Warto, aby takie osoby były w stałym kontakcie z pracownikami MOPS, aby 
móc możliwe jak najwcześniej znaleźć bezpieczne rozwiązanie sytuacji. 
 
Jak właściciel powie, napisze, że należy się wyprowadzić ma to zupełnie inną wagę niż wyrok 
sądu w tej sprawie. 
 

11. Uwaga z sali: Zarządca tych terenów (Pekinu) wypowiedział mieszkańcom umowy. I 
powiedział, że w tej chwili zażąda 5 zł od metra kwadratowego, od czerwca planuje podnieść 
opłatę do 10 zł, a od nowego roku 15 zł, aż mieszkańcy się stąd wyprowadzą. Co miasto na 
taką politykę właścicieli?  

 
Odpowiedź Prowadzącego: Miasto nie może wchodzić w relację między właścicielami terenu a 
mieszkańcami, miasto ma świadomość kroków jakie podjęli właściciele i stąd proponuje 
program osłonowy, który zamierza uruchomić jeszcze zimą bieżącego roku, aby uniknąć 
sytuacji, w której mieszkańcy nie będą mieli gdzie pójść. Program kierowany jest do osób, 
których nie będzie stać na uiszczanie czynszów wynoszących 5, 10 czy 15 zł tak, aby mogły 



26 
 

szukać przy współpracy z miastem innych rozwiązań mieszkaniowych. Miasto uważa, że nie 
może pozwolić, aby w wyniku działań właścicieli Pekinu jego mieszkańcy stali się osobami 
bezdomnymi. 

 
12. Uwaga z sali: Tylko zostaje pytanie ile osób przez te zmiany opłat, zabiegi właścicieli by 

mieszkańcy się wyprowadzili ucierpi na zdrowiu, ze względu na stres. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Mieszkańcy w badaniach, rozmowach zgłaszali odnośnie Pekinu 
liczne braki infrastrukturalne – brak kanalizacji, ale też sygnalizowali niepewność, to że nie 
wiadomo co stanie się osiedlem, że ma ono niejasną przyszłość. Miasto próbuje w odpowiedzi 
na tą nieprzewidywalność sytuacji szukać rozwiązań mieszkaniowych poza Pekinem, aby 
mieszkańcy mogli trwale osiąść w przewidywalnej rzeczywistości mieszkaniowej. Miasto nie 
może zmusić właścicieli, żeby ci nie podnosili opłat. 

 
13. Pytanie z sali: Odnośnie programu osłonowego, gdzie będą te mieszkania czy w budynkach 

prywatnych, jak to będzie wyglądało? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Program osłonowy, o którym mowa jest już od lat realizowany w 
Gdyni w stosunku do osób z podobnymi problemami dochodowymi i mieszkaniowymi (jak 
osoba musi za długo czekać na mieszkanie komunalne, to dopłaca się jej do wynajmu). Program 
ten daje możliwość wpływu na to gdzie się będzie mieszkać, można choćby szukać lokali w 
pobliżu Pekinu i tu starać się o wynajem. Miasto umawia się z taką osoba, że w perspektywie 
kilku lat będzie takiej osobie dopłacać do kosztów wynajmu. Jak duże to będzie wsparcie, jak 
długo będzie trwało uzależnione będzie od indywidualnego przypadku. Każde rozwiązanie w 
konkretach będzie indywidualnie ustalane z osobą. 

 
14. Pytanie z sali: Każdy zatem może sobie szukać takiego mieszkania?  

 
Odpowiedź Prowadzącego: Każdy może szukać sam, natomiast jeżeli będzie problem, to 
miasto współpracuje z agencją nieruchomości. To nie jest nowe narzędzie, miasto w tym 
zakresie ma już pewne doświadczenie. W Gdyni w tej chwili w takich wynajmowanych 
mieszkaniach mieszka około 120 osób. 

 
15. Pytanie z sali: Dlaczego przez tyle lat nic nie działo się z Pekinem? A jeśli usiłuje się wpisać na 

listę osób oczekujących na lokal komunalny, socjalny, to okazuje się, że mieszkańcy 
przekraczają próg dochodowy, że są w zbyt dobrej sytuacji finansowej i takie mieszkanie się 
im nie należy. Żeby rozwiązać problem Pekinu należy stworzyć jakieś bardziej preferencyjne 
warunki dla mieszkańców, żeby mogli wpisywać się na listę osób oczekujących na lokal 
komunalny. Mieszkańcy Pekinu, ci co się znajdują na listach oczekujących na lokal 
komunalny, od lat oczekują, a mieszkania komunalne często są zajmowane przez osoby 
dobrze sytuowane, które byłoby stać na wynajem, a nawet zakup mieszkania na wolnym 
rynku. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Program osłonowy jest projektowany dla mieszkańców Pekinu 
żeby osobom, które żyją przez lata w fatalnych warunkach pomóc, aby dalej w tych warunkach 
nie musiały już mieszkać. Jeśli chodzi o mieszkania komunalne, to na chwilę obecną samorząd 
nie ma prawa do weryfikowania czy lokatorowi, któremu taki lokal przyznano, zmieniła się 
sytuacja materialna i czy można mu taki lokal ze względu na dobrą sytuację materialną 
odebrać. Prawo w tym zakresie ma się zmienić. Gminy mają uzyskać narzędzie do 
weryfikowania dochodów najemców i odbierania lokali osobom dobrze sytuowanym, a 
przyznawania ich tym rzeczywiście potrzebującym. Obecnie zaniechano odsprzedawania 
zasobu komunalnego lokatorom za ułamek wartości mieszkania. 
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16. Uwaga z sali: Dla tego miejsca był opracowany Miejscowy Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego (jego opracowanie to przecież duży koszt) i po jego opracowaniu nic się nie 
zmieniło. A plan ten ma podobno ulec zmianie. Pod hasłem rewitalizacji na Pekinie 
prowadzono badania, mówiono o zmianach, a nic się nie wydarzyło. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Koszt opracowania planu nie jest zawrotną kwotą. Nowy plan dla 
Pekinu nie będzie opracowywany, obowiązujący Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego nie będzie zmieniany. Co więcej istniejący plan motywuje właścicieli do 
wzmożonych działań zmierzających do wysiedlenia mieszkańców ze swoich działek. Władze 
miasta nie chcą aby mieszkańcy zostali ofiarami działań właścicieli i wchodzą z ofertą wsparcia 
w tych miejscach, w których mają pole manewru. 

 
17. Paweł Stolarczyk, radny miasta Gdyni z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Wypowiedź o tym, 

że opozycja od lat zabiegała o rewitalizację, ale dopiero ustawa o rewitalizacji daje 
samorządom narzędzie do zajmowania się trudnymi obszarami miasta. O tym, że to, co jest 
planowane dla Pekinu to swego rodzaju działania społeczne i chyba na nic innego trudno się 
zdobyć pamiętając o tym, że to teren prywatny. Wywód o interpretacji znaczenia pojęcia 
rewitalizacja i, że działania na Pekinie trudno – zdaniem radnego – tym pojęciem nazwać. 

 
18. Uwaga z sali: Ile czasu będzie trwała pomoc świadczona w ramach programu osłonowego (3 

lata, 2 lata, 5 lat)? Mieszkańcy nie dostaną więcej zdrowia, nie dostaną więcej pieniędzy, nie 
będą mieli lepszej pracy, a co kiedy skończy się proponowany program osłonowy? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Może najlepszym rozwiązaniem byłoby, aby miasto wzięło 
mieszkańców na dożywotnie utrzymanie? Mieszkańcy tego nie oczekują. Program osłonowy 
jest po to, aby dać mieszkańcom czas stabilizację, możliwość zakorzenienia się poza Pekinem. 
Pomoc ta w każdym przypadku będzie indywidualnie wypracowywana z mieszkańcem. Nie 
będzie ani narzucana, ani nie będzie uniwersalna, jej charakter i zakres za każdym razem będzie 
indywidualnie i wspólnie z mieszkańcem wypracowywany. Sam fakt, że program ten będzie 
ograniczony w czasie nie daje pełnego komfortu mieszkańcom, to jednak wydaje się lepsze niż 
niestabilność i nieprzewidywalność, jaka od lat towarzyszy mieszkańcom Pekinu. Program 
osłonowy to jednak więcej komfortu niż wypowiadanie umów lub zapowiedź ciągłego 
podnoszenia stawek. Miasto nie oczekuje, że mieszkańcy z marszu uwierzą w proponowaną 
ofertę, tylko prosi o odrobinę czasu i zachęca do korzystania ze wsparcia, jakie pracownicy 
socjalni już od lutego będą na osiedlu oferować. 

 
19. Pytanie z sali: Kiedy zdaniem prowadzącego Pekin przestanie istnieć? 

 
Odpowiedź Prowadzącego: To zależy od właścicieli, nie od miasta. Właściciele 
prawdopodobnie znają treść projektu Gminnego Programu Rewitalizacji – jest upubliczniony 
od 11 stycznia bieżącego roku, zatem wiedzą jakie miasto proponuje działania na Pekinie w 
ramach rewitalizacji. 

 
20. Pytanie z sali: Czy za pieniądze z rewitalizacji nie można pozyskać gruntu Pekinu i na tym 

gruncie wybudować mieszkań dla osób tam żyjących? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: W tej chwili działania miasta na Pekinie w ramach rewitalizacji są 
wycenione na nieco ponad 7 mln zł, nie wiadomo ile właściciele by chcieli za odkupienie tego 
gruntu, ale jeśli odwoływać się do rynkowej wartości tych działek, to byłaby to kwota rzędu 50-
70 mln zł, miasto nie ma środków na taki wykup. 
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21. Uwaga z sali: Mieszkam tu 30 lat i wydaje mi się, że właściciel terenu jest zobowiązany do 
pewnych inwestycji infrastrukturalnych (założenie kanalizacji, szamba itp.), w związku z tym 
dlaczego miasto nie zmusiło prywatnych właścicieli do założenia tego rodzaju wyposażenia. 
Mieszkańcy płacą właścicielom, a ci nic tu nie robią. Zanim powstało osiedle stoczniowiec, 
to mówiono, że dla części mieszkańców Pekinu wybuduje się budynek na miejskiej działce. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Gdyby miasto chciało mocniej zainterweniować na tym terenie i 
chciało od strony formalnej go uporządkować pierwszą decyzją powinien być nakaz rozbiórki 
budynków, które nie mają stosownych pozwoleń lub, których pozwolenia na budowę straciły 
ważność np. w wyniku przeróbek, zmian wprowadzanych bez pozwolenia. Ponadto właśnie 
właściciele terenu od kilku lat zasypują Urząd Miasta pismami, w których właśnie domagają się 
oni od miasta wydawania nakazów rozbiórkowych budynków pozbawionych stosownych 
pozwoleń. Gmina wiedząc, w jakiej sytuacji znajdują się mieszkańcy nie nadawała sprawie 
wysokiego priorytetu, aby nie powodować sytuacji, w której mieszkańcy z dania na dzień byliby 
pozbawieni dachu nad głową. Dziś jest z jednej strony oferta miasta dla mieszkańców, a z 
drugiej - wzmożone działania właścicieli zmierzające do utrudnienia życia mieszkańcom na 
Pekinie. 

 
22. Uwaga z sali: Zdaniem mieszkańca – część stojących obecnie na Pekinie budynków ma 

zezwolenia na budowę.  
 
Odpowiedź Prowadzącego: Pozwolenia na budowę budynków są z lat 30., 50. i 60. Przeglądając 
akta trudno znaleźć budynek, który byłby dziś legalny (zbudowany zgodnie z pozwoleniem na 
budowę i nie był przebudowywany bez pozwolenia). Natomiast jeżeli mieszkaniec Pekinu ma 
budynek postawiony zgodnie z pozwoleniami, to jego pozycja do dyskusji z właścicielami jest 
silniejsza (np. negocjowania pozostania na Pekinie lub otrzymania odszkodowania od 
właścicieli). Niemniej większość budynków postawiono albo na podstawie pozwoleń, które 
wygasły, albo były przebudowywane bez pozwoleń. 

 
23. Pytanie z sali: W którym roku obecni właściciele weszli w posiadanie działek na Pekinie? 

 
Odpowiedź Prowadzącego: W tej chwili nie jesteśmy w stanie tego powiedzieć, nie ma to dla 
sprawy znaczenia, kiedy osoby te zostały wpisane do rejestru jako właściciele. 

 
24. Uwaga z sali: Zanim zacznie się coś dziać (zanim ruszy program osłonowy, zanim ludzie zaczną 

się wyprowadzać) ludzie nadal będą tam mieszkać, funkcjonować. Czy istniałaby możliwość 
spotkania mieszkańców z właścicielami (nie z pośrednikami czy reprezentantami)? Może w 
wyniku tego spotkania zmieniłby się zarządca terenu, na inną bardziej przyjazną osobę. 
Chodzi o to, aby jednak uniknąć sytuacji zastraszania, dewastowania mienia mieszkańców, 
żeby właściciele usłyszeli, że mieszkańcy też są ludźmi. 

 
Odpowiedź Prowadzącego: Gmina podjęła próby, żeby się spotkać z właścicielami, na 
spotkanie przyszło dwoje właścicieli niewielkich działek, natomiast te osoby, w których rękach 
jest większość ziemi na Pekinie przysłały na spotkanie kancelarie, firmy. Właściciele nie uznali 
za stosowne spotkać się osobiście z przedstawicielami władz miasta. Gmina nie ma możliwości 
doprowadzenia właścicieli na siłę, aby ci mogli spotkać się z mieszkańcami. 

 
Relacje na Pekinie to taki trójkąt, w którym poszczególne wierzchołki nie są ze sobą powiązane. 
Jednym wierzchołkiem są właściciele, drugim gmina, trzecim mieszkańcy – właściciele mają 
relacje z mieszkańcami, oczekują działań od gminy, mieszkańcy z właścicielami i gminą, gmina 
z właścicielami i z mieszkańcami, jednak miasto nie może wchodzić w relacje między 
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właścicielami, a mieszkańcami, tak jak właściciele nie mogą wchodzić w relacje między gminą 
a mieszkańcami.  
 

25. Uwaga z sali: Mieszkańcom nie zależy na tym, aby właściciele zmienili zdanie, tylko na tym, 
aby mieszkańcy byli traktowani jak ludzie, bez zastraszania i bez niszczenia mienia. Może 
właściciele nie wiedzą na co, na jakie zachowania pozwala sobie zarządca. 

 
26. Pytanie z sali: Mieszkam na ul. Kalkszatajnów 2, na działce która należy do urzędu miasta, czy 

jest możliwość w ramach środków na rewitalizację naprawy infrastruktury (schody, są one 
bezpośrednio przy posesji i znajdują się na gminnej działce)? Jest to działka nr 12/88. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Z marszu trudno udzielić tu wiążącej odpowiedzi, zanotowaliśmy 
jaki to adres, jaka to działka, sprawa zostanie sprawdzona. 

 
27. Pytanie z sali: W kwestii omawianej pomocy dla mieszkańców. Czy mieszkańcy nie mogliby 

dostać lokali komunalnych na preferencyjnych warunkach? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Gdyby wszystkich mieszkańców Pekinu w tej chwili chcieć umieścić 
w lokalu komunalnym zatrzymałoby to przydział lokali komunalnych w gminie na długie lata. 
Mieszkańcy Pekinu mimo, że mieszkają w bardzo trudnych warunkach, to jednak nie są 
jedynymi mieszkańcami Gdyni którzy żyją w trudnych warunkach czy mają problem z 
zaspokojeniem swoich potrzeb mieszkaniowych. 

 
28. Pytanie z sali: Czy można dojść do porozumienia z innymi miastami i zaoferować 

mieszkańcom lokale komunalne w innych gminach?  
 
Odpowiedź Prowadzącego: Trudna sytuacja z lokalami komunalnymi jest czymś 
charakterystycznym dla większości gmin w kraju. Poza tym gdyby gmina miała zapewnić 
wszystkim mieszkańcom Pekinu mieszkania socjalne czy komunalne, to po prostu miasto 
musiałoby je wybudować i nieważne gdzie by powstały, w jakiej gminie, ich koszt byłby 
podobny. Nie chcemy mieszkańcom obiecywać „gruszek na wierzbie”, obiecywać programów, 
na które nie ma pieniędzy, a chcemy mówić o tym, co realnie można dla mieszkańców zrobić. 

 
29. Uwaga z sali: Niepokoi określoność w czasie programu osłonowego, niepokoi to, że jeśli 

zmieni się władza to nie wiadomo co dalej z takim programem, czy będzie szansa na jego 
kontynuowanie.  
 
Odpowiedź Prowadzącego: To prawda, że w wyniku zmian politycznych może się wiele zmienić 
(może coś się stać z omawianym dziś programem osłonowym dla mieszkańców Pekinu). Jednak 
analogiczna sytuacja może powstać w odniesieniu do np. polityki mieszkaniowej i za kilka lat 
może się zdarzyć, że lokale komunalne będą przydzielane jedynie okresowo i co jakiś czas 
prawo do zamieszkiwania w nich będzie weryfikowane. 

 
30. Uwaga z sali: Na Pekinie zamieszkuje sporo osób w wieku senioralnym. Bedzie im trudno 

zwiększyć swoje dochody.  
 
Odpowiedź Prowadzącego: To prawda, dlatego właśnie mówimy o tym, że warto porozmawiać 
o programie osłonowym indywidualnie i sprawdzić czy ta oferta będzie zadowalająca. Zdajemy 
sobie sprawę ze struktury wieku mieszkańców Pekinu. 
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31. Uwaga z sali: W sprawie wydawania koncesji na wywożenie szamb. Nie w każde miejsce na 
Pekinie jest w stanie dojechać każdy wóz asenizacyjny, nie każdy ma sprzęt, aby tam dotrzeć, 
a jak ma taki sprzęt, to nie ma koncesji na świadczenie tej usługi w Gdyni. 
 
Mieszkańcy też starają się własnym sumptem poprawiać swoje sąsiedztwo, kłaść chodniki, 
zasypywać doły ze ściekami. Ale jest im trudno, ponieważ zarządcy terenu albo zabraniają, 
albo niszczą ,to co mieszkańcy dla siebie zrobili. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Jeżeli ktoś nie ma koncesji to znaczy, że o nią nie wystąpił. Miasto 
nie reglamentuje koncesji. Sytuacja mieszkańców jest bardzo trudna, i przykro słyszeć o tym 
jak muszą się zmagać ze stanowiskiem zarządców terenu.  

 
32. Pytanie z sali: Czy to jest legalne, że ten czynsz mogą nam podnosić tak gwałtownie i czy jak 

nie będziemy płacić to odetną ma wodę, prąd? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Sytuacja na Pekinie jest bardzo skomplikowana. Normalnie, gdyby 
od strony własności i umów wszystko było uregulowane i mieszaniec płacił za wodę, to PEWiK 
wody nie może odciąć. Jak ktoś przestaje płacić, to zanim woda zostanie odcięta musi zostać 
uruchomiona procedura rozciągnięta w czasie. Kłopot polega na tym, że na Pekinie status jest 
nieprzejrzysty i trudno tu jednoznacznie powiedzieć czy można, czy nie. 
Nie ma wątpliwości, że właściciel może dowolnie podnosić czynsz. Natomiast w przypadku 
wody trudniej stwierdzić jaka jest zgodna z prawem procedura odcięcia mieszkańcowi Pekinu 
wody. 

 
33. Uwaga z sali: Co z sytuacją z 4 stycznia z wyburzeniem budynku (co trafiło do mediów)? Czy 

miasto tu coś zrobiło? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Przeprowadzono oględziny budynku. Stwierdzono, że nie grozi  
zawaleniem i mogą przebywać tam ludzie. Mieszkance przedstawiono ofertę pomocy, ona 
odmówiła skorzystania. Jak tylko ze strony zamieszkującej tam rodziny będzie sygnał że nie 
chcą dalej tam funkcjonować od razu będzie interwencja ze strony miasta. Nie możemy nikomu 
pomagać na siłę i wbrew jego woli. Przy okazji trzeba nadmienić, że docierają do nas głosy od 
kuratorów sądowych, że pomysł, aby mieszkały na Pekinie dzieci nie jest dobry.  

 
34. Uwaga z sali: To jest moja sąsiadka, pod wpływem śniegu dach się jej coraz bardziej ugina, 

tam się woda leje. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Ponowimy kontakt z tą panią, będziemy dalej monitorować 
sytuację. 

 
35. Uwaga z sali: Właściciele kiedy dokonują jakiegoś wyburzenia to zostawiają po sobie bałagan, 

niekiedy pozostawione śmieci przykrywają cienką warstwą ziemi. Dlaczego miasto nie 
nakazuje im sprzątanie swojego terenu? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Wzywamy właścicieli do uprzątnięcia bałaganu, pamiętać jednak 
należy, że proces administracyjny jest czasochłonny. Nie ma tak, że mieszkańcy są inaczej 
traktowani niż właściciele, wszystkich miasto stara się traktować tak samo. Wyegzekwowanie 
usunięcia śmieci z prywatnej działki zajmuje niekiedy trzy lata (wydanie decyzji, odwołanie, 
skarżenie itd.). 
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36. Pytanie z sali: Jeszcze raz w kwestii działki nr 12/88, jest na tej działce pięć domków. Nie 
wszyscy mają tam podłączenie do kanalizacji i czy w ramach rewitalizacji byłaby na to 
szansa? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Wniosek zapisaliśmy, sprawdzimy. Jeśli jest taka możliwość miasto 
dofinansowuje i daje dotacje na przyłącza, aby likwidować szamba. 

 
37. Pytanie z sali: Od kiedy będzie funkcjonował program osłonowy? 

 
Odpowiedź Prowadzącego: W lutym będzie już można konkretnie rozmawiać o tym, co miasto 
proponuje. 

 
38. Uwaga z sali: Co jeśli nie podpiszę umowy z właścicielem, wejdę na drogę sądowną i 

otrzymam wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego, czy jeśli tak się stanie to mogę 
nie płacić właścicielowi? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Jeśli otrzyma się wyrok eksmisyjny z prawem do lokalu socjalnego 
komornik może eksmitować jeśli gmina dostarczy lokal socjalny. Nie ma możliwości 
wyeksmitowania jeśli nie ma osoby dokąd. Jeśli ktoś ma wyrok eksmisyjny bez prawa do lokalu 
socjalnego warto kontraktować się z pracownikami MOPS w celu wypracowania rozwiązań, 
które pozwolą uniknąć sytuacji, w której osoba nie miałaby dokąd pójść. 
 

39. Uwaga z sali: Umowy jakie otrzymujemy od pośrednika to umowy dzierżawy gruntu rolnego, 
czy one są legalne? Bo przecież nie dzierżawimy gruntu rolnego tylko działki na których są 
budynki. Czy to nie powinny być umowy najmu lokalu? Nie wiem czy umowa na dzierżawę 
gruntu rolnego jest w ogóle ważna, to przecież nie są grunty rolne. 
 
Odpowiedź Prowadzącego: My nie mamy wglądu w umowy między mieszkańcami i 
właścicielami gruntu. Nie możemy również w treść tych umów ingerować. Do oceny ważności 
umów jest sąd i to jest miejsce, w którym można takie kwestie rozstrzygać. 
 
Powodem, dla którego miasto chce wesprzeć mieszkańców jest diagnoza, w której sami 
mieszkańcy określili, że gdyby mieli możliwość zmieniliby swoje miejsce zamieszkania na inne.  
 
(Dyskusja na temat interpretacji wyników badań i sugestia mieszkańca, że wyniki wywiadu, jaki 
z nim przeprowadzono mogą być zmanipulowane, ponieważ mieszkaniec nie wiedział, jakich 
zaznaczeń dokonał ankieter.) 

 
40. Uwaga z sali: Mieszanka o tym, jak ciężko pracowała, wychowała dzieci, starała się, ale nie 

otrzymała lokalu komunalnego, ponieważ urzędnicy oceniali, że za dobrze żyje. W swój 
budynek włożyła dużo środków, niech właścicielka działki, jak chce żeby się wyprowadziła, 
odkupi od lokatorki ten budynek. Ma działkę 220 m kw., dotychczas płaciła 1 zł, teraz 
zażądano za metr 4 zł; w tej sprawie się procesuje. Mieszkanka nie ma pewności, czy program 
osłonowy da jej dostateczne poczucie stabilności. 

 
Odpowiedź Prowadzącego: Wynajmując mieszkanie nie ma gwarancji. Nie oczekujemy, że 
mieszkańcy dziś uwierzą, że to, co oferuje miasto jest godne zaufania. Jednak, jeśli ktoś się 
zgodzi, to całe porozumienie między mieszkańcem a gminą będzie zawarte na piśmie i 
mieszkaniec będzie wiedział w jakiej sytuacji się znajduje i czego może oczekiwać. 

 
41. Pytanie z sali: Czy istnieje szansa, że przez zasiedzenie działki mogą przejść na własność? 
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Odpowiedź Prowadzącego: To kwestia, którą rozstrzyga sąd. Prawnie sytuacja każdego z 
mieszkańców jest inna. To co dziś miasto proponuje mieszkańcom nie jest rozwiązaniem 
idealnym, ale ma być odpowiedzią na intensyfikację działań właścicieli i alternatywną dla 
nieprzewidywalnej sytuacji na Pekinie. 

 
42. Uwaga z sali: Jak, czym mieszkaniec może się bronić przez tym, jak właściciel wjedzie ze 

sprzętem i będzie chciał dewastować budynek?  
 

Odpowiedź policjanta: W takich sytuacjach należy wezwać policję.  
 
 
Podsumowanie prowadzącego: Proszę przemyśleć i jak ktoś chciałby sprawdzić jak program osłonowy 
będzie wyglądał, to proszę telefonować (otrzymali państwo numery telefonów na wizytówkach 
rozdanych na początku spotkania), w lutym pojawi się kontener, w którym pracownicy będą już na 
miejscu na Pekinie dyżurować. Wtedy będzie można na miejscu porozmawiać, zobaczyć jakie są 
możliwości. 

 
Dziękuję za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu. 

 
43. Uwaga radnego Pawła Stolarczyka: Czy gmina wystąpiła o pozwolenie od właścicieli terenu 

na wstęp pracowników socjalnych na obszar Pekinu (czyli na teren prywatny)? 
 
Odpowiedź Prowadzącego: Pracownicy socjalni mają prawo do interwencji i do wejścia na 
teren prywatny bez zgody właścicieli. Nie jest to potrzebne. 
 

Prowadzący jeszcze raz podziękował uczestnikom za spotkanie. 
 

 
 

2.5. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w Szkole Podstawowej nr 
28 w dniu 17 stycznie 2017 r.  

 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.5) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Babie Doły, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w dniu 17 stycznie 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 28 (ul. Zielona 53, 81-
197 Gdynia). Protokół został sporządzony przez Aleksandrę Dylejko, specjalistę w Laboratorium 
Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu uczestniczyli: 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka prowadząca spotkanie 
 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Babie Doły 

                                                           
5 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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Agnieszka Jurecka: W Gminnym Programie Rewitalizacji dla Babich Dołów przewidziano 4,7 mln zł. Nie 
jest to jednak pełna kwota. To, jaka część pieniędzy będzie przeznaczana na remonty budynków w 
zespole dworsko-folwarcznym wyniknie dopiero po opracowaniu dokumentacji.  
 
Żeby poznać Państwa dzielnicę opracowaliśmy mapę sentymentalną, chodziło o to aby zobaczyć jak 
mieszkańcy i turyści odbierają Babie Doły. Przeprowadziliśmy w całym mieście duże badanie pod nazwą 
Panel Obywatelski – uczestniczyło w nim około 540 osób. Na Babich Dołach w badaniu wzięły udział 33 
osoby, wszystkie z obszaru rewitalizacji. To dokładnie 1/3 mieszkańców tego rejonu. Pytano o to jak 
rewitalizacja się kojarzy, jakie ludzie mają oczekiwania. 
 
Odbyło się też spotkanie w dzielnicy w sprawie rewitalizacji, poruszaliśmy też tę kwestię na spotkaniach 
w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Przedstawiciele Rady Dzielnicy brali udział w spotkaniach 
ogólnomiejskich dotyczących rewitalizacji.  
 
Z panelu wyniknęło, że Babie Doły są wyjątkowe, tworzą dość zgraną i zwartą społeczność. Prawie 
połowa osób jest zainteresowana otrzymywaniem wiadomości o rewitalizacji, czyli jest zaangażowana. 
Na Witominie tylko 25 proc. mieszkańców chce otrzymywać takie informacje. Jako dobre strony 
wymieniacie państwo dostęp do morza, ciszę, spokój. Z rzeczy, które sprawiają problemy, to stan 
infrastruktury drogowej, mieszkaniowej i technicznej, bark nowych inwestycji.  
 
Cztery główne kierunki działania w ramach rewitalizacji to dalsze rozwijanie potencjału turystycznego 
dzielnicy, zagospodarowanie miejsc rekreacji i integracji mieszkańców, ochrona dziedzictwa 
historycznego, poprawa dostępu do infrastruktury technicznej. 
 
Pierwszym działaniem, które zostało wpisane do GPR, jest poprawa stanu technicznego budynków 
komunalnych w obrębie zespołu dworsko-folwarcznego. Żeby ocenić dokładnie jaka jest skala i zakres 
wymaganych remontów muszą zostać przygotowane dwa opracowania. Pierwsze to plan rewaloryzacji 
wynikający z wymogów konserwatora miejskiego: trzeba zrobić plan konserwatorski określający skalę 
działań które musza być zrobione żeby te budyni miały lepszą jakość. Koszt opracowana oszacowano 
na 100 tys. zł. Dokumentacja projektowa, która powstanie na podstawie tego planu, czyli techniczne 
projekty budowlane, to koszt 70 tys. zł. Dopiero potem będzie można ocenić ile tak naprawdę będą 
kosztować remonty. Podejrzewam że będziemy to liczyć w setkach tysięcy złotych – tak jak patrzę na 
koszty dla innych budynków. 
 
Druga rzecz to rozwój terenów rekreacyjnych w obrębie Babich Dołów. Na to wstępnie przeznaczono 
ponad pół miliona złotych. To przede wszystkim zagospodarowanie polany niedaleko ul. Rybaków, ale 
też kompleksowe zagospodarowanie ścieżek spacerowych wzdłuż klifu. To ma być działanie tworzone 
wspólnie z państwem: to co ma tam być stworzone ma odpowiadać na państwa potrzeby. Czy to ma 
być plac zabaw, czy polana piknikowa będziemy razem projektować. Okres realizacji zaplanowano do 
końca 2020 r. 
 
Jedną z ważniejszych rzeczy, która zostanie zrobiona, to budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 
sanitarnej w obrębie ulicy Rybaków. Państwo wskazywali że to duża przeszkoda przede wszystkim w 
jakości życia w tych budynkach, ale też jeżeli chodzi o dalszy rozwój babich Dołów. Sieć będzie biegła 
tam, gdzie są teraz ułożone płyty yomb. PEWiK już ogłosił lub ma na dniach ma ogłosić przetarg na 
roboty budowlane, bo dokumentacja już jest gotowa. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna to najdroższa 
inwestycja, szacunkowa wartość: 2,6 mln zł. Ponad połowa środków skierowanych na Babie Doły to 
budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągów. 
 
Czwarta rzecz, która będzie tworzona, a miasto jest już po rozmowach z jednostką wojskową, to będzie 
poprawa dostępu do plaży i dojazd na przedłużeniu ulicy Zielonej. Obecnie jest zamknięty. Żeby zostać 
miejsca postojowe wymagana będzie wymiana nawierzchni, ale też zbudowanie płotu który będzie 
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oddzielał tę drogę od jednostki. Rozmowy są już dość zaawansowane, okres realizacji ZDiZ wskazał do 
końca 2018 r. 
 
Są także działania horyzontalne – społeczne, które będą prowadzone w całym mieście, ale będą 
skierowane głównie na tych sześć podobszarów rewitalizacji. Nie możemy się starać o wsparcie unijne 
dla Babich Dołów. Wszystkie działania, o których mówiłam, będą finansowane z budżetu miasta, jeżeli 
chodzi o kanalizację to z budżetu PEWiKu. 
 
Działania horyzontalne będą w całym mieście, dlatego też mogą dotyczyć mieszkańców Babich Dołów. 
Chodzi o to, by zmienić model oddziaływania pomocy społecznej – będą tworzone specjalne zespoły 
do kontaktowania się z państwem, będą uruchamiane programy aktywizacji zawodowej, czyli 
wspieranie osób by podjęły zatrudnienie. Na obszarach rewitalizacji będzie też coraz większa oferta 
działań kulturalno-sportowych, żeby nie było wrażenia że wszystko dzieje się w centrum miasta. 
Wszystkie działania na terenach rewitalizowanym będziemy pracować nad tym, żeby jak najbardziej 
państwa w nie włączać. 
 
Jest tez planowany program minigrantów, który miałby polegać na tym, że mieszkań będą mogli 
wskazywać jakie działanie jest potrzebne do zrobienia w dzielnicy, a prawdopodobnie organizacje 
pozarządowe będą udzielać takich minigrantów na wspólne działania sąsiedzkie, kulturalne, społeczne 
albo przestrzenne.  
 
Do 10 lutego czekamy na państwa uwagi i wnioski. Jeżeli uznacie że program tych działań jest ubogi 
albo jest coś ważnego co trzeba jeszcze w tym programie zawrzeć to prosimy o składanie formularzy 
pocztą, albo mailowo. 2 lutego będziemy w siedzibie Rady Dzielnicy w godz. 16-20. Zapraszamy, jeżeli 
chcieliby państwo porozmawiać indywidualnie. Będzie też ogólnomiejskie spotkanie konsultacyjne w 
InfoBoksie ostatniego dnia stycznia o godz. 17.  
 
Chciałabym żebyście teraz się państwo wypowiedzieli i zadawali pytania. Wszystkie będą 
protokołowane, kolegium prezydenta będzie się do nich odnosić. 
 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Pytanie z sali: Czy sieć grzewcza i gazowa nie jest objęta inwestycją? 
 

Agnieszka Jurecka: Sieć grzewcza na razie nie została ujęta w Gminnym Programie 
Rewitalizacji, ale zachęcam państwa – teraz jesteśmy w okresie konsultacji, dokument nie jest 
zatwierdzony więc nie jest tak że nic nie da się do niego dołożyć albo zmienić – abyście 
wszystkie rzeczy które nie zostały ujęte przekazywali nam na formularzach, na których można 
wpisać swoje uwagi. Przekażemy to kolegium, a kolegium będzie rozpatrywało po 
konsultacjach. Konsultacje trwają do 10 lutego.  

 
2. Pytanie z sali: Zespół budynków folwarcznych to zabytki. Z Unii Europejskiej nie da się 

wygospodarować pieniędzy? Czasami czytam że prywatne osoby mają kamienice i mogą 
pisać wnioski o dofinansowanie. 

 
Agnieszka Jurecka: Nie z puli rewitalizacyjnej. Nie jest powiedziane, że nie pojawią się jakieś 
dofinansowania budynków, z których miasto będzie mogło korzystać. Budynki są miejskie, więc 
miasto będzie musiało najpierw poznać skalę wymaganych prac. Zespół dworsko-folwarczny 
obejmuje też tereny dawnych budynków gospodarskich, które są własnością prywatną. Nie jest 
wykluczone, że będziemy się starać o dofinansowanie. 
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Kamil Góral: Na Babie Doły nie przeznaczono środków unijnych, ponieważ wszystkie wskaźniki, 
które były badane w dzielnicy były za wysokie. Dlatego trzeba było tak ciąć dzielnicę, wycinając 
bloki które troszeczkę lepiej się prezentują niż ulica Rybaki żeby w jakikolwiek sposób można 
je było ująć w Gminnym Programie Rewitalizacji. Pytanie o zabytki odnosi się bardziej do 
programu rewitalizacji budynków zabytkowych realizowanego przez gminę. Różnica jest taka 
że są to budynki zazwyczaj osób prywatnych, wtedy gmina udziela dotacji. Tutaj mówimy o 
budynkach będących zazwyczaj własnością gminy, więc nie ma możliwości udzielania tej 
dotacji. Dzięki wsparciu Rady Dzielnicy, także dzięki tym osobom się to udało. Historia tego, że 
Babie Doły zostały włączone w obszar rewitalizacji wiąże się z tym, że miało był włączone 
wyłącznie Oksywie ze względu na wskaźniki. Ale tak sięgało Babich Dołów że powstało pytanie, 
dlaczego choć odrobiny Babich Dołów też w to nie włączyć. To co mogliśmy zrobić z Radą 
Dzielnicy zrobiliśmy, także przy wsparciu pań z Laboratorium Innowacji Społecznych. 
Chciałbym państwa dziś poprosić i zachęcić o składanie wniosków do tego programu, bo to 
naprawdę nie jest jeszcze zamknięty dokument. Kolegium prezydenta będzie rozpatrywać to 
wszystko dlatego bardzo serdecznie zachęcam jeżeli dziś nic państwu nie przyjdzie do głowy 
wziąć te karty, pomyśleć w domu, podzielić się z sąsiadami. Jest jeszcze trochę czasu. Teraz tak 
naprawdę piłka jest po stronie państwa więc bardzo proszę, żeby z tego nie rezygnować.  

 
3. Pytanie z sali: Jeżeli jest zabytek i jest dotacja na zabytek to nie ma nic wspólnego? 

 
Kamil Góral: Są dwa osobne źródła finansowania. Jest źródło finansowania z Unii Europejskiej 
na rewitalizację, aczkolwiek Babie Doły ze względu na wysokość wskaźników nie mogły być 
włączone w te środki. Dotacja, o którą pan pytał, to pieniądze z budżetu gminy które gmina 
przeznacza dla właścicieli prywatnych na renowacje kamienic zabytkowych czy innych 
obiektów, które posiadają. Co nie zmienia faktu, że zostały przeznaczone pieniądze na 
dokumentację projektową co zrobić i jaki zakres prac przeprowadzić. To nie jest ostateczna 
kwota na remont tych budynków. Dodatkowe pieniądze będą przekazane po koncepcji 
rewaloryzacji.  

 
Agnieszka Jurecka: Nie mówię, że te budynki nie będą remontowane. Wymagają opracowania 
bardziej szczegółowej dokumentacji ze względu na to, że są objęte obostrzeniami 
konserwatorskimi. To nie znaczy, że gdy ta dokumentacja powstanie pójdzie do szuflady. Po to 
są na nią wydawane pieniądze żeby zabudżetować i opracować harmonogram prac. 

 
4. Uwaga z sali: Nie można mówić, że nie są remontowane bo u nas już są dwa i jesteśmy bardzo 

zadowoleni. 
 

5. Pytanie z sali: Co z końcówką ulicy Rybaków? Bardzo nam zależy żeby tam też coś się działo. 
Nie mieszkają tam sami starzy ludzie. Mamy dzieci które po nas pewnie będą dalej 
remontować i będą tam mieszkać. Trzeba przemyśleć co zrobić z tymi ludźmi. Jeżeli chce się 
tam zrobić jakiś skansen to trzeba nas jakoś zabezpieczyć. Przesiedlić, a nie nic tam nie robić. 
Latem jak biorę prysznic czasami muszę wziąć miskę żeby się spłukać bo tak leci woda. 
Rewitalizacja powinna ten teren koniecznie objąć. 

 
Agnieszka Jurecka: Końcówka ulicy Rybaków to teren, który w planach miejscowych z roku 
2012 nie został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową. To oznacza, że to, co jest – jest, 
ale nie jest możliwe wydanie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ani wodociągu. 
Takiej zgody nie wydał Urząd Morski. Budynki są bardzo blisko klifu i rzeczywiście jest problem, 
wydaje mi się że nie do końca uświadomiony i zrozumiany w mieście.  

 
6. Uwaga z sali: Mam pozwolenie na budowę tego budynku z 1929 roku. 
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7. Uwaga z sali: Jeśli chodzi o wodociąg to jest istniejąca instalacja. Infrastruktura ogólnie rzecz 
biorąc całej ulicy Rybaków to jest sprawa, którą trzeba rozwiązać. Wodociąg mamy, ale na 
kocu jest problem z ciśnieniem wody. Prąd mamy, ale spełnianie norm napięcia jest średnie. 
Mamy telefon, ale nikt nie zainwestuje w dostęp do Internetu szerokopasmowego, bo już w 
tej chwili telekomunikacja twierdzi, że 10 Mb/s to jest maksimum. Dla pięciu czy dziesięciu 
osób nikt nie pociągnie światłowodu. 

 
Agnieszka Jurecka: To nie jest kwestia niechęci albo złej woli tylko trochę konsekwencja tego, 
jaki plan miejscowy został uchwalony. 

 
8. Uwaga z sali: Nie mieszkam na końcu, tylko w tej części ul. Rybaków która nie jest objęta, ale 

w miejscowym planie zagospodarowania po drugiej stronie ulicy mają powstać chyba 24 
budynki. Jeżeli ci ludzie nie będą mieli dostępu do Internetu, a kanalizację będą mieli. Z 
prądem jest w tej chwili problem, to nie zachęca do inwestowania.  

 
Agnieszka Jurecka: Cały teren między zespołem folwarcznym, a państwa domami został w 
planie miejscowym przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową lub rekreacyjną. To dość duży 
problem, bo państwa teren nie jest w planach miejscowych terenem, w którym jest utrzymana 
funkcja mieszkaniowa. Nie mówię, że ktoś przyjdzie i zlikwiduje państwa domy. Jest 
przeznaczenie na ternu zieleni co oznacza, że nie jest możliwe zbudowanie tam teraz 
kanalizacji. Chciałabym żeby to wybrzmiało i żeby kolegium prezydenta się z tym 
skonfrontowało bo zdaję sobie sprawę że mieszka tam nie 5 czy 10, a więcej osób i że państwo 
nie wyprowadzą się z dnia na dzień albo nie mają takich planów. 

 
9. Głos z sali: Tam będzie zrobione, a tu getto. To będzie jeszcze gorzej wyglądało niż w tej 

chwili.  
 

Agnieszka Jurecka: To też nie jest tylko decyzja miasta, bo w grę wchodzi tez Urząd Morski i 
strefa ochrony klifu. Wydaje mi się że UM nie wydaje zgody na przeciągnięcie tam Dalej sieci, 
która jest planowana. 

 
10. Głos z sali: Ale jeżeli by się zwrócić z wnioskiem do dyrektora Urzędu Morskiego – czy jest 

teraz pewność, że nie wyda zgody? Możemy to przesądzić? 
 

Agnieszka Jurecka: Chciałabym, żeby państwo złożyli tak uwagę, będziemy to badać. W 
międzyczasie, słysząc to co państwo mówią, mogę jeszcze raz przebadać na jakiej podstawie 
zostało tak uchwalone w planie miejscowym. 

 
11. Głos z sali: To będzie wyglądało jak slums. Tam już teraz ludzie chodzą. 

 
12. Głos z sali: Ludzie próbują się dostać wzdłuż klifu z Babich Dołów na Oksywie. Skoro jak pan 

mówił jednym z powodów włączenia nas w proces rewitalizacji jest przejście wzdłuż brzegu 
morskiego tworzenie takiej gdyńskiej dziury wstydu na własne życzenie nie ma większego 
sensu. 

 
13. Głos z Sali: W planie jest taki wpis: Wszelkie zmiany sposoby użytkowania i 

zagospodarowania terenu w obszarze pasa nadbrzeżnego należy uzgodnić z właściwym 
terytorialnie organem administracji morskiej. Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001, art. 881 
mówi, że dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni jest organem właściwym do wydania decyzji 
zwalniającej z wyżej wymienionych zakazów. Czy nie trzeba by tutaj planu może zmieniać, 
ale chodzi o wystąpienie do dyrektora Urzędu Morskiego. 
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Agnieszka Jurecka: Na pewno poproszę państwa, którzy tam mieszkają, żeby te wszystkie 
uwagi spisać żebyśmy mogli je przedstawić prezydentowi. 

 
14. Głos z sali: Tam jest też niedokończona droga z płyt yomb. 

 
15. Głos z sali: Jest wodociąg, nie trzeba mieć pozwolenia na budowę, trzeba go tylko 

wyremontować. 
 

16. Głos z sali: Był położony po wojnie, już chyba czas żeby coś dla tych ludzi zrobić.  
 

17. Głos z sali: Są wnioski, trzeba je spisać. Każda rodzina osobiście. 
 

18. Głos z sali: Jestem już czwartą czy piątą kadencję w Radzie Dzielnicy, walczę o to. Teraz 
jesteśmy pominięci. Odechciewa mi się tej pracy. To naprawdę będzie wyglądało tak, że 
szkoda mówić.  

 
Agnieszka Jurecka: Postaram się dowiedzieć ile będę mogła do spotkania 2 lutego, które będzie 
w Radzie Dzielnicy. Postaram się porozmawiać z Urzędem Morskim i Biurem Planowania 
Przestrzennego, może przedstawię ten wstępnie ten problem na cotygodniowe posiedzenie 
kolegium. Niemniej jednak im więcej głosów tym głos donośniejszy. 

 
19. Głos z sali: Rada Dzielnicy otrzymała metryczkę zadaniową na drugi etap ulicy Rybaków. 

Mamy już szacunek projektowy i wykonanie robót. 
 

Agnieszka Jurecka: Z tego co państwo mówią widzę że jest pewna niekonsekwencja w działaniu 
i rozumiem że może być to frustrujące. 

 
20. Głos z sali: Nasze działania polegały na tym, że projekt miał być zrobiony do samego końca. 

My też byliśmy zaskoczeni, że tak się zakończyło. Nas z rady nikt o tym nie informował. Nasze 
wnioski szły w kierunku, żeby doprowadzić do końca, aż do ostatniego domu przy bazie 
Marynarki Wojennej. 

 
Agnieszka Jurecka: Te prace wykonywał ZDiZ? 

 
21. Głos z sali: Nie wiem, jaki zespół wykonywał to zadanie. 

 
Agnieszka Jurecka: To, że to nie zostało położone do końca jest skutkiem uchwalonego planu. 
Natomiast do 2 lutego postaram się dowiedzieć jak najwięcej i zobaczyć jakie są opcje 
naprawienia tej sytuacji albo uzyskam jakąkolwiek odpowiedź. 

 
22. Głos z sali: Jeżeli tam się nie będzie chciało nic robić to najlepiej rozburzyć i nas gdzieś 

wysiedlić. Zrobić pola zielone, będzie ślicznie. 
 

23. Głos z sali: To jest nasza własność i nas nie mogą wyrzucić.  
 

24. Głos z sali: Z tego co wiem firma która jest właścicielem sieci energetycznej ma już projekt 
modernizacji. Od kiedy zacząłem budowę domu bardzo intensywnie w tym uczestniczyłem. 
Sam jestem ciekawy czy nie mają w planach do samego końca ulicy Rybaków. W planie 
miejscowym jest skablowanie linii. Wiem, że mają nowy projekt bo wcześniejszy, na który 
mieszkańcy wyrażali zgodę, nie został z jakichś powodów zaakceptowany przez zarząd i być 
może, że nawet to w tym roku ruszy. Skablować należy wszystkie te słupy które są 
nieuporządkowane, chaotyczne, gdzieniegdzie jest górą, gdzieniegdzie jest dołem. 
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Problemów z instalacją jest tyle, że i skrzynki się zapalały w domach. Kiedyś na końcu ul. 
Rybaki napięcie wynosiło 170V, żarówka czterdziestka świeciła jak świeczka. Było to 
powodem modernizacji.  

 
Agnieszka Jurecka: Na pewno są obostrzenia jeśli chodzi o kładzenie sieci kanalizacji sanitarnej. 

 
25. Głos z sali: Działania Rady Dzielnicy są w kierunku inwestycji, tendencje miasta są przeciwne. 

Dobrze, żeby te działania harmonizowały. 
 

26. Głos z sali: Jeżeli miasto nie wyrazi chęci i nie będzie naciskać na Urząd Morski to Urząd 
Morski ma interes w zabezpieczeniu brzegu, a nie w rozbudowie infrastruktury. 

 
Agnieszka Jurecka: czy państwo mają tam zejście do brzegu?  

 
27. Głos z sali: Tam jest wyciąg rybacki. Kwestii łodzi rybackich, które są na Babich Dołach – 

dowiedziałem się, że jest pięć – plan rewitalizacji w żaden sposób tego nie dotyka. Czy mają 
być utrzymane? Czy to jest rzecz niepożądana w tej części dzielnicy? Czy to jest coś, co 
należałoby rozwijać tak jak na Oksywiu?  

 
28. Głos z sali: Miasto miało plany i myśmy w tym uczestniczyli, ale wycofało się z inwestycji w 

przystań rybacką. To przystań rybacka na Obłużu, żeby było śmieszniej. Najpierw był 
problem z właścicielem prywatnym tych gruntów, bo skarpa jest własnością prywatną. Były 
rozmowy z wojskiem, ale wojsko też miało inną koncepcję. Teraz nie wiem, czy rybacy będą 
dalej chcieli. Koszty utrzymania przy obecnych połowach mogą się okazać za dużym 
obciążeniem. 

 
Agnieszka Jurecka: Czy są w stanie ocenić, ile w tym obszarze mniej więcej mieszka osób? 

 
29. Głos z sali: Z dziećmi będzie 100. 

 
30. Głos z sali: Żeby to przedłużyć będzie około pół kilometra. 

 
31. Głos z sali: Proponuje spojrzeć na to jako na dziurę wstydu w planowanym szlaku 

turystycznym nad brzegiem morza. 
 

32. Głos z sali: Tam jest przejście do ul. Zielonej, ludzie spacerują, wzdłuż jednostki jest przejście 
na Oksywie i do plaży, gdzie jest teraz rozbudowany bulwar.  

 
33. Głos z sali: Jak jest Opener to ludzie wzdłuż płotu idą i z latarkami w nocy pytają którędy na 

plażę. Finał jest taki że dochodzą do osiedla. Co roku przyjeżdża kilkadziesiąt tysięcy ludzi i 
ten obszar intensywnie odwiedza. To nie jest tak, że tego nikt nie widzi. Z tego, co mi się 
wydaje, to z ustawy o rewitalizacji wynika fakt, że działania rewitalizacyjne mogą 
oddziaływać na plany miejscowe. 

 
Agnieszka Jurecka: Plan miejscowy musi być uzgodniony przez szereg różnych instytucji. Jeśli 
nie zostanie uzgodniony nie może być uchwalony.  

 
34. Głos z sali: Na wysokości plebanii koło kościoła jest plac. Zastanawiam się czy miasto 

mogłoby zainwestować w znak parkingu i wymalowanie tam miejsc parkingowych. Teraz są 
średnio potrzebne, ale od maja ludzie, przez te wszystkie szlabany na osiedlu, zaczęli tam 
parkować . Może można to uporządkować i ułatwić tym ludziom zejście. Parkują dlatego, 
żeby dość do plaży.  
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Agnieszka Jurecka: Wiem, że buduje się nowy kościół. Czy państwo wiedzą, co się stanie z tym 
obecnym? 

 
35. Głos z sali: Pewnie zostanie rozebrany. Ksiądz miał też plany modernizacji plebanii. Plac jest 

miejski i jest dzierżawiony – za tyłem kościoła, jak się skręca w ulicę Rybaków. 
 
 
Agnieszka Jurecka: Na stronie www.gdynia.pl/.rewitalizacja mogą się Państwo zapoznać z GPR i tym, 
czego dotyczą konsultacje. To 270 stron informacji nie tylko na temat Babich Dołów, ale wszystkich 
sześciu obszarów. Ten dokument można ściągnąć, można też przyjść do LIS w PPNT lub Infoboksu. Do 
10 lutego czekamy na wszelkie uwagi albo propozycje do programu. 
 
Bardzo państwu dziękuję za liczne przybycie i do zobaczenia 2 lutego. 
 
 

2.6. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w Szkole Podstawowe nr 
10 w dniu 30 stycznie 2017 r.  

 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.6) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Zamenhofa i Opata Hackiego, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Spotkanie konsultacyjne odbyło się w dniu 30 stycznie 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 10 (ul. Morska 
192, 81-006 Gdynia). Protokół został sporządzony przez Aleksandrę Dylejko, specjalistę w 
Laboratorium Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu 
uczestniczyli: 

• Barbara Marchwicka 

• Łukasz Browarczyk 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka 
 
Wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć prowadził spotkanie. 
 
 
Przebieg spotkania – prezentacja zakresu działań proponowanych w ramach rewitalizacji na 
podobszarze Zamenhofa i Opata Hackiego 
Michał Guć: Witam państwa. Jestem wiceprezydentem Gdyni odpowiedzialnym za ten segment 
działań miasta. Są z nami radni miasta: pani Ewa Krym, pani Justyna Wróblewska, panowie Marcin 
wołek i Zygmunt Zmuda-Trzebiatowski. Są przedstawiciele Rady Dzielnicy, Fundacji Zmian Społecznych 
„Kreatywni” prowadzący klub osiedlowy „Apteka”, Centrum Aktywnego Mieszkańca i pracownicy 
Laboratorium Społecznych – to miejska jednostka, która koordynuje całość działań związanych z 
rewitalizacją. Dzisiejsze spotkanie jest swego rodzaju podsumowaniem, ponieważ przez ostatnie 
miesiące zbieraliśmy uwagi, robiliśmy wywiady, badania wskazujące w jakim kierunku powinna iść 
rewitalizacja w Gdyni. Akurat jeżeli chodzi o rejon ulic Zamenhofa i Opata Hackiego państwo macie 
najdłuższą historię. W roku 2007/2008 zaczęliśmy szukać, po mniej więcej 15 latach funkcjonowania 
samorządu, takich obszarów w mieście, gdzie należy w sposób szczególny skoncentrować zasoby i 

                                                           
6 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 

http://www.gdynia.pl/.rewitalizacja
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środki miasta żeby poprawić sytuację. Analizując wskaźniki dotyczące poziomu bezrobocia, wyników 
szkolnych dzieci, przestępczości, przedsiębiorczości, kwestie związane z liczbą klientów pomocy 
społecznej przyglądaliśmy się dzielnicom a następnie ich fragmentom. W tamtym okresie rejon ulic 
Opata Hackiego i Zamenhofa okazał się miejscem, gdzie uznaliśmy że tu należy zacząć. Została 
stworzona grupa koalicjantów, różnych instytucji, którzy zaczęli wspólnie planować i podejmować 
działania na tym terenie. W 2008 roku rozpoczął działalność Klub Osiedlowy „Apteka”, który był 
wspierany przez miasto a prowadzony przez organizację pozarządową. Później myślenie o zmianach na 
osiedlu zaczęliśmy od dzieci, od projektowania przez nie palcu zabaw. W latach 2010-2011 wspólnie z 
państwem odbyliśmy wielostopniową dyskusję i próbę kształtowania tego, jak państwo uważacie że to 
osiedle powinno wyglądać żeby się żyło wygodniej. Potem była, można powiedzieć z państwa punktu 
widzenia, przerwa, bo po zaplanowaniu, stworzeniu koncepcji i pokazaniu jej było oczekiwanie że zaraz 
wjadą koparki i zacznie się coś dziać. Przygotowanie procesu inwestycyjnego niestety jest dość 
czasochłonne. Na podstawie wypracowanej koncepcji były przygotowywane projekty, bardzo rozległe 
bo sięgają aż do Chylonki. Jednym z głównych problemów jest problem wód opadowych i to, że dziś 
nie są odprowadzane i utrudniają państwu życie. Projekt został wykonany, uzgodniony, są wszystkie 
pozwolenia. W międzyczasie została przyjęta ustawa o rewitalizacji, która zdefiniowała czym 
rewitalizacja jest: to działania zarówno inwestycyjne, jak i społeczne. Pojawiła się też perspektywa 
całkiem poważnych środków zewnętrznych, które możemy na ten cel pozyskać. To powoduje, że dziś 
mogę ze spokojem mówić o tym, że efekty i realne działania w sferze inwestycyjnej będziecie państwo 
w ciągu najbliższych miesięcy widzieli. Kiedy myśleliśmy o koncepcji zagospodarowania tego obszaru 
sięgała ona aż do ul. Morskiej. Warunki, które postawił Urząd Marszałkowski, za pośrednictwem 
którego pozyskujemy środki europejskie były takie, że mogą one objąć mniejszy obszar. 
 
Przy pisaniu GPR wyszły nam wątki pozytywne: okazało się, że jesteście państwo bardzo aktywną 
wspólnotą sąsiedzką. Rejon ZOH przoduje wśród obszarów rewitalizacji. Są też problemy. Blisko 
połowa mieszkańców obawia się o swoje bezpieczeństwo – mimo różnych podejmowanych działań. 
Spora część osób (44 proc.) czuje się średnio lub słabo związanych z dzielnicą. Specyfika tego miejsca 
jest taka, że jest tu dużo mieszkań socjalnych. Część osób które tu mieszkają to nie są osoby, które 
sobie wybrały to miejsce tylko trafiły tu w wyniku przydziałów czy wyroków eksmisyjnych. Skojarzenia 
z dzielnicą macie państwo niestety negatywne: brak chodników, kurz, błoto, bieda, alkohol, ale są też 
pozytywne: Klub Osiedlowy „Apteka”. Najpoważniejsze wyzwania to stan infrastruktury i problemy 
związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa. Pisząc projekt GPR mieliśmy zadanie ułatwione, bo w 
jakimś stopniu jesteśmy z państwem od dobrych kilku lat, pracowaliśmy wspólnie, państwo sami 
wcześniej mówiliście, co ma się wydarzyć. Pierwsze dwa zadania zapisane w GPR to rozbudowa ulic 
Komierowskiego, Opata Hackiego, św. Mikołaja wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu. W tym 
jest też deszczówka, problemy zalewania po wybudowaniu kanalizacji i odprowadzeniu wód 
opadowych się skończą. To będzie obejmowało również prace podziemne i gdy się skończą kolejnym 
etapem, który zacznie się zaraz po, jest to co na powierzchni. To, co państwo projektowaliście: jak mają 
wyglądać dojazdy, miejsca parkingowe, gdzie się mają znajdować pergole śmietnikowe, gdzie tereny 
zielone będzie się działo w ramach drugiego zadania. Równolegle będziemy kompleksowo termo 
modernizować trzy budynki komunalne. Nie zostawiamy samych wspólnot mieszkaniowych i w ramach 
programu rewitalizacji był konkurs, wspólnoty mieszkaniowe złożyły wnioski i będą dofinansowane 
również remonty w tych wspólnotach. Ostatni wątek to utworzenie dużego, nowoczesnego centrum 
sąsiedzkiego. 
 
Z rozbudową ulic jesteśmy w trackie przetargu, miasto wyłania wykonawcę. Złożono sześć ofert, 
najniższa to 13 mln zł, najwyższa blisko 30 mln zł. Pracuje komisja przetargowa, w ciągu najbliższych 
tygodni ma być rozstrzygnięcie i podpisanie umowy. Wczesną wiosną wykonawca będzie mógł wejść 
na plac budowy. Będzie się to wiązało z pewnymi niedogodnościami, jak wykopy. Po zrobieniu instalacji 
podziemnych ma się zacząć zagospodarowanie przestrzeni osiedlowych, inny sposób skomunikowania, 
środkiem ciąg pieszy, zieleń. Będziemy chcieli włączyć państwa w projektowanie terenu koło Apteki i 
biblioteki. Zostanie zorganizowany konkurs architektoniczno-urbanistyczny. Pierwszy etap jest 
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szacowany na około 14 mln zł, drugi to kolejne 12 mln zł. Chcemy, żeby to było przyjazne, żebyście 
mieli poczucie że to jest państwa przestrzeń w której się dobrze czujecie. Jestem po rozmowie z 
prezydentem i mam z jego strony deklarację, że mimo że nie możemy pozyskać środków unijnych na 
teren dookoła bloków spółdzielczych z budżetu miasta znajdziemy środki, żeby nie było sytuacji 
odwrotnej – żeby nie było gorzej na ZOH. Może nie doinwestujemy aż tak intensywnie, nie ma tak 
poważnych wyzwań, ale żeby na tym obszarze coś się działo. 
 
Drugi wątek to sygnały dotyczące parkowania przy Checzy, pojawiły się na etapie pozwolenia na 
budowę. Ustalono, że ZDiZ wykona analizę dotyczącą sytuacji potrzeb i możliwości zabezpieczenia 
miejsc postojowych, by zastanowić się na ile można na tym obszarze poprawić sytuację. Budynki 
stawiano gdy były dwa samochody na jedną klatkę schodową nie jeden na mieszkanie, a bywa że dwa. 
Na obszarze do estakady Kwiatkowskiego i obok wieżowców, mimo że formalnie nie są objęte GPR 
będziemy działali tak i znajdowali w budżecie miasta środki by nieco sytuację poprawić.  
 
Kolejne zadanie dotyczy budynków komunalnych Zamenhofa 9, 13 i Opata Hackiego 31. W całości 
należą do gminy, dzięki temu mogliśmy pozyskać na to środki unijne. Budynki zostaną wyposażone w 
nową instalacje centralnego ogrzewania, przyłączone zostaną do ciepłej wody, zostaną ocieplone, 
nastąpi wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – kompleksowa termomodernizacja. Wartość 
przedsięwzięcia to ponad 4 mln zł. Mamy możliwość, i chcemy z niej skorzystać, wsparcia wspólnot 
mieszkaniowych w tym, żeby mogły przeprowadzić swoje remonty. Został przeprowadzony nabór 
wniosków. Budynki Zamenhofa 1, Opata Hackiego 23 i 29 złożyły wnioski, finansowanie będzie z trzech 
stron: dotacja unijna przekazana wspólnocie, pieniądze z budżetu miasta, bo w tych budynkach gmina 
ma udziały czasami nawet dość wysokie, na Opata Hackiego 23 to 60 proc., mieszkania własnościowe 
są po ich stronie, czyli oni również będą w tym remoncie uczestniczyć. Dzięki temu na Zamenhofa 1 
będzie możliwy remont klatek schodowych i modernizacja oświetlenia, na Opata Hackiego 29 również 
remont korytarzy, oświetlenia, naprawy dekarskie, jest wstępna deklaracja przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej OPEC, a na Opata Hackiego 23 izolacja ścian piwnic i fundamentów, bo to jest 
najpoważniejszym problemem. Dodatkowo zniknie kanał deszczowy, który dziś przez swoją 
nieszczelność powoduje to zalewanie. 
 
Mamy dziś budynek, gdzie na piętrze znajduje się biblioteka, na parterze magazyny Teatru Miejskiego. 
Zostaną stamtąd przeniesione, dziś jesteśmy na etapie w zasadzie ukończonej koncepcji jak ten 
budynek ma docelowo wyglądać. Tam powstanie duże centrum sąsiedzkie. Nadal będzie tam 
funkcjonowała biblioteka, aktywność która dziś się dzieje w Centrum Aktywnego Mieszkańca również 
się będzie działa w tym budynku. Będą sale na działania różnych organizacji, grup mieszkańców 
żebyście mieli swoje miejsce gdzie się można spotkać i ciekawie spędzić czas bez względu na wiek, 
mając bardzo różne zainteresowania. Projekt za chwilę będzie robiony, szacujemy że w tym roku 
będziemy mogli rozpocząć inwestycję. 
 
Nadal będą prowadzone działania miękkie, na terenie osiedla jest sporo osób, które są podopiecznymi 
pomocy społecznej, borykają się z różnymi problemami więc będziemy się starali się im pomagać. 
Mieliśmy sygnały od wspólno i są już pierwsze decyzje w sprawie osób, które trafiły tutaj do mieszkań 
socjalnych a są szczególnie uciążliwe dla współmieszkańców. Te osoby będą eksmitowane. 
 
Nie oczekuję, że państwo uwierzą w cokolwiek co powiedziałem. Te rzeczy będą się działy w na tyle 
krótkiej perspektywie, że możemy się spotkać za pół roku i będziecie mogli zweryfikować. Na te 
działania czekacie naprawdę długo, rozumiem państwa pewną nieufność czy sceptycyzm co do tego, 
że tutaj się naprawdę zacznie dużo dziać, że miasto wyłoży kilkadziesiąt milionów złotych żeby na tym 
relatywnie małym obszarze poprawił sytuację. 
 
Działania, o których państwu powiedziałem to kwota blisko 35 mln zł. Rozpoczną się w wyniku 
rozstrzygnięcia przetargu o którym mówiłem pewnie wczesną wiosną, potem będą kolejno. Osobno 
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Wydział Budynków będzie robił działania w budynkach komunalnych, pewne działania niezależnie 
będzie robił OPEC, ABK będzie przebudowywała budynek biblioteki. Jeśli chodzi o ten obszar jestem tu 
od początku, do 2007 roku, wierzcie mi państwo że tez już odczuwam pewną niecierpliwość, chciałbym 
żeby to już się wydarzyło. Zachęcam państwa żeby na stronie internetowej miasta zobaczyć dość 
obszerny dokument, który dotyczy sześciu obszarów. 1/6 GPR dotyczy obszaru ulic Zamenhofa i Opata 
Hackiego, wszystkie działania o których powiedziałem są tutaj opisane. Gdybyście chcieli państwo 
zgłosić uwagi do 10 lutego można je osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną przekazywać. Można 
skorzystać z pośrednictwa klubu „Apteka”. 
 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Głos z sali: Kanał burzowy przy ul. Opata Hackiego 23, on dziś wylał, i kto za to zapłaci? Urząd 
Miasta? 

 
Michał Guć: To jest dobre pytanie. Dajcie mi państwo jeszcze kilka minut i będziemy o tym 
rozmawiać. 

 
2. Głos z Sali: Nie wierzę, że dojdzie do eksmisji uciążliwych sąsiadów. 

 
Michał Guć: W kontekście tego, w co pan nie wierzy chcę powiedzieć, że już wobec dwóch z 
trzech rodzin zgłoszonych przez jedną ze wspólnot mieszkaniowych prezydent podjął decyzje 
o wykonaniu eksmisji poza kolejnością. Szukamy dla nich miejsca, gdzie nie będą nikomu 
przeszkadzać.  

 
3. Pytanie z sali: Dlaczego wspólnota ma tak mała dotację? Tylko 400 tys. zł. 

 
Michał Guć: Wspólnoty mają takie dotacje, ponieważ takie są reguły programów unijnych 
określone przez Urząd Marszałkowski. Można je dofinansowywać tylko do określonego 
poziomu. Idea wspólnot mieszkaniowych gdy powstawały na początku lat 90. była taka, że 
mieszkańcy biorą sprawy we własne ręce. Czyli w ogóle dotacja dla wspólnot jest pewnym 
wyjątkiem od reguły. Są dotacje na termomodernizację udzielane przez Fundusz Ochrony 
Środowiska, tutaj są na różnego typu remonty. Czy to na izolację fundamentów, czy to na 
remont klatek schodowych, ale muszą być udzielane zgodnie z regulacjami programu unijnego. 

 
4. Pytanie z sali: Czy coś będzie robione na Zamenhofa 7? Tam ma być nowy zarządca? 

 
Michał Guć: Tak jest. Miasto nie będzie zarządzało wspólnotami mieszkaniowymi w ogóle. W 
budynkach wspólnotowych za remont odpowiada wspólnota mieszkaniowa. Jeśli w tej jest 
udział gminy, to gmina w swoim zakresie będzie uczestniczyć. 

 
5. Pytanie z sali: Mieszkam w bloku przy Zamenhofa 11. Nie ma wspólnot, nie jest komunalny, 

to blok spółdzielczy. Czy my też będziemy mogli korzystać? 
 

Michał Guć: Jeśli chodzi o budynek Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Wzgórzu” były rozmowy z 
prezesem Benertem. Istniało ryzyko, że teren wokół budynku, który również należy do 
spółdzielni, w ogóle nie będzie objęty inwestycją. Porozumieliśmy się, w związku z czym teren 
wokół budynku będzie objęty rewitalizacją. Jeśli chodzi o to, co się dzieje w samym budynku, 
to jest to kwestia spółdzielni. Nie możemy wymusić żeby coś robiła. Musicie państwo 
rozmawiać z zarządem. 

 
6. Pytanie z sali: Mieszkam na Zamenhofa 7. Robaki chodzą po korytarzu, brudno jest, wody nie 

ma. 
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Michał Guć: tam gdzie choć jedno mieszkanie zostało sprzedane z mocy prawa powstaje 
wspólnota mieszkaniowa. My jako miasto, to co mogę zagwarantować, to jeżeli będzie po 
stronie wspólnoty wola, żeby podjąć tam pewne działania w budynku to my jako miasto swoją 
część dołożymy. Nie może być tak że miasto da pieniądze, a mieszkańcy nic. Każdy musi dołożyć 
proporcjonalnie.  

 
7. Pytanie z sali: Do trzech budynków komunalnych chcecie podłączyć ciepłą wodę. Jestem z 

Opata Hackiego 25, moja wspólnota nie złożyła żadnych wniosków. Jesteśmy zadłużeni, nie 
mamy środków własnych. Jeżeli podłączacie te trzy bloki dlaczego wszystkich nie podłączyć 
od razu? 

 
Michał Guć: Podłączenie każdego budynku to są konkretne koszty. Ani miasto, ani OPEC nie 
może na własny koszt, czyli innych osób które korzystają, przyłączać. Wszystkie wspólnoty, w 
tym państwa, dostały informację na jakich warunkach mogłyby zostać przyłączone. Nie 
chciałem sytuacji, w której część budynków będzie podłączona do ciepłej wody, a inne nie. 
Niestety wymaga to wkładu własnego, nie można go ominąć. Idealnie by było zachować ten 
sam standard we wszystkich budynkach. Ale ponieważ są pewnie uwarunkowania nie może 
być tak, że jedni płacą za drugich. Dwie wspólnoty zadeklarowały, że też chcą być przyłączone. 

 
8. Pytanie z sali: rozumiem że blok 11 nie będzie podłączony? 

 
Michał Guć: Ze strony spółdzielni nie było takiej deklaracji. 

 
9. Pytanie z sali: Jest mowa o ul. Św. Mikołaja, o którą część chodzi? Są trzy. Przed torami, za 

torami i koło Hutniczej. Jeżeli za torami, to co pan ma na myśli? Tylko deszczówkę, czy 
zagospodarowanie śmieciowiska na działce Urzędu Miasta o którym piszę od kilku lat.  

 
Michał Guć: Mógłbym poprosić o ostatni wysiłek i napisanie jeszcze raz bezpośrednio do mnie? 
Chciałbym żebyśmy dziś rozmawiali na pewnym poziomie generalnym, nie wchodząc w zbytnie 
szczegóły. Na bardzo szczegółowe pytania dotyczące zakresu inwestycji z głowy nie odpowiem. 
W „Aptece” jest dokumentacja i można zobaczyć jaki jest zakres działań.  

 
10. Pytanie z sali: Jeśli będziemy podłączać ciepłą wodę, to żeby to było na zasadach prądu i gazu. 

Ci którzy nie płacą trzeba im zamknąć dopływ, żebyśmy znowu nie ponosili większych 
kosztów. 

 
Michał Guć: Zgadzam się że tak powinno być. Czasami niestety nie wszystkie 
zdroworozsądkowe zasady da się wprowadzić bo są zasady prawa które mówią, że czegoś nie 
wolno. Są narzędzia, żeby egzekwować od takich osób. Jeśli chodzi o mieszkania wspólnotowe, 
które są wykupione, od lat są mechanizmy i może wspólnota w skrajnym przypadku 
doprowadzić nawet do zlicytowania mieszkania osoby, która nie płaci. Jeżeli chodzi o 
mieszkania komunalne jest przygotowywany i są wstępne deklaracje, że w połowie roku 
pojawią się nowe zasady dotyczące mieszkań socjalnych i komunalnych. Dziś jest tak, że ktoś 
dostanie mieszkanie socjalne i komunalne bo jest biedny, a potem mu się polepszy to dalej to 
mieszkanie ma. Mają być wprowadzone zasady że co kilka lat miasto będzie weryfikować 
sytuacje majątkową takiej osoby. 

 
11. Pytanie z sali: Jestem przewodniczącym wspólnoty Zamenhofa 12. U nas nie było 

uwzględnionego ani jednego miejsca parkingowego pod blokiem. Czy będą uwzględnione te 
poprawki? 
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Michał Guć: Mam już ten sygnał. Na szczęście to drugi etap prac, będziemy rozmawiali z 
Wydziałem Inwestycji i zastanawiali się w kontekście tego co w ogóle mówiłem o sytuacji 
parkingowej i problemach jak to zmienić. Mam to na liście pilnych tematów. 

 
12. Pytanie z sali: Od Chylońskiej do szkoły są garaże. Czy kiedyś będą zrobione odwodnienia 

żeby woda spływała a nie żeby się zbierała? 
 

Michał Guć: W tych inwestycjach, o których tu mówimy, tego nie ma. To jest poza obszarem 
rewitalizowanym. Jest projekt i został wykonany, ale na dzień dzisiejszy ten teren nie znajduje 
się w programie. Musimy zobaczyć jaka to jest kwota, jaka skala i wtedy będę mógł 
odpowiedzieć. Dziś deklaracji nie mogę złożyć. 

 
13. Pytanie z sali: Są pytania takie od mieszkańców, bo są chętni by wykupić sobie te miejsca 

parkingowe, które powstaną. Druga kwestia wiąże się ze sklepami monopolowymi, których 
jest dużo i które są długo otwarte. Latem do godz. 1-2 w nocy są śpiewy i długie rozmowy.  

 
Michał Guć: Jeśli chodzi o miejsca postojowe to nie ma pomysłu, żeby mieszkańcy mogli je 
kupować, rezerwować czy wydzierżawiać. Będą to miejsca ogólnodostępne. Nie przewidujemy 
ich grodzenia czy zamykania. 

 
Aleksandra Mróz: Jeśli chodzi o sklepy to zapraszam żeby wstępować do Centrum Aktywnego 
Mieszkańca. Od roku prowadzimy dyskusję z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Podnieśliśmy kwestię, żeby na terenach gdzie jest duże spożycie alkoholu 
ograniczyć liczbę sklepów. To jest bardzo skomplikowane. Podjęliśmy już kilka kroków. W 
gdyńskim programie rozwiązywania problemów alkoholowych jest to zaakcentowane. Nie 
chodzi o to, żeby zamknąć, ale żeby było większe przestrzeganie prawa, bo to jest problem.  
 
Michał Guć: Obserwuję od wielu lat jak wygląda kwestia koncesji na alkohol. Odebranie jej 
sklepowi nawet jeśli łamie reguły współżycia społecznego czy prawo to są lata. Widzimy ten 
problem, ale tu nie ma szybkich rozwiązań. 

 
14. Pytanie z sali: Na wcześniejszym zebraniu zmieniono projekt i naszą wiatę śmietnikową 

przeniesiono w inne miejsce. Czy jest możliwa zmiana projektu? 
 

Michał Guć: W kilku miejscach pojawiają się sygnały że państwo chcielibyście inaczej. Jeden 
wątek to są przepisy rozporządzenia ministra w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie i tam jest powiedziane jak daleko wiata 
śmietnikowa musi być: nie dalej niż, nie bliżej niż. Druga kwestia to regulamin czystości i 
porządku w gminie. To prawo miejscowe, które też daje pewne wytyczne i reguły jak wiata 
śmietnikowa ma być umieszczona. Trzeci wątek to kwestia terenowo-prawna. Wiatę możemy 
postawić tam, gdzie dysponujemy działką. Albo wspólnota ma działkę, albo spółdzielnia, albo 
gmina. Jeżeli będą się pojawiały alternatywne lokalizacje które państwu jako wspólnocie by 
bardziej pasowały a będą w stanie spełnić te warunki to jesteśmy otwarci na takie działanie i 
zmiany. 

 
15. Głos z sali: To by nam zwiększyło ilość miejsc parkingowych. Na początku mieliśmy mieć 48, 

z tego co wiem teraz będą 42. Samochodów przybywa. Śmietnik, który były na rogu, przy 
ulicy to nie najładniejsze miejsce, więc jeśli można go przenieść i jest możliwa zmiana 
projektu? 

 
Michał Guć: Jeśli uda się wypracować kompromis zgodnie z przepisami będziemy działali.  
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16. Głos z sali: Gmina sprzedając mieszkania oszukała mieszkańców, bo sprzedawała je z wadą 
polegającą na tym że blok jest zalewany. Nie dostaliśmy nawet żadnej zniżki. 

 
Michał Guć: Zniżka była bardzo duża. Jeśli ma pani dokumenty należy iść z nimi do sądu i 
wykazać że faktycznie zostaliście państwo oszukani i zażądać odszkodowania. To sprawa 
zupełnie poza naszymi tematami. Będziemy państwa dotować, wspierać, starać sire rozwiązać 
tę sytuację i pomóc wspólnocie. Jeżeli sąd uzna że zostaliście państwo oszukani gmina będzie 
płaciła odszkodowanie.  

 
17. Głos z sali: Pytanie dotyczy wieżowców 14, 10, 6. Czy one ze względów finansowych zostały 

przesunięte na późniejszy etap rewitalizacji. To dosłownie dwie minuty, a teren zupełnie 
wyłączony. Na odcinku przy garażach miała powstać droga pożarowa. 

 
Michał Guć: Nie ma drugiego takiego miejsca w mieście, gdzie punktowo są inwestowane takie 
pieniądze. Na wejściu mówimy o 35 mln zł. Gdyby to miała robić gmina pewnie i tak byśmy to 
robili. Przygotowywaliśmy ten proces wspólnie z państwem, projektowaliśmy, ale na pewno 
musiałoby to być rozłożone na dużo dłuższy okres. Nawet jeżeli tylko liczymy wkład własny 
gminy w perspektywie najbliższych lat to są to naprawdę poważne pieniądze. Kompleksowe 
zrobienie obszaru według projektu, o którym pan mówił, to jest kolejne 6 mln zł. Na tę część 
dofinansowania unijnego uzyskać nie możemy. Mam ze strony prezydenta obietnicę, którą 
państwu przekazuję, że nie będzie tak, że zupełnie zostaniecie. Będziemy się musieli 
przymierzyć i zobaczyć co realnie w budżecie gminy zmieścimy. W tym roku to mało 
prawdopodobne, ale pewnie będziemy chcieli z państwem rozmawiać co jest najpilniejsze: 
odwodnienie, zagospodarowanie, miejsca postojowe i wtedy w kolejnych latach – 2018-2019 
– będziemy coś robić żeby nie było odwrócenia. 

 
18. Pytanie z sali: Chodzi mi głównie o drogę przy Zamenhofa 12, potem przy terenie ze szkołą. 

 
Michał Guć: Ten fragment będzie robiony w ramach inwestycji ze względu na „deszczówkę” w 
drugim etapie inwestycji. Co do całego obszaru mam deklarację że nie zostawimy go 
nieruszonego, będziemy coś robić ale nie jestem dziś w stanie powiedzieć w jakiej skali i jakie 
działania. Będziemy  to chcieli z państwem przedyskutować.  

 
19. Pytanie z sali: Budynki są jeszcze całkiem ładne, nie jest tak źle. Chodzi o drogę i dojazdy. To 

jest bolączka. 
 

Michał Guć: Rewitalizacja to proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 
zdegradowanych, który musi w sobie łączyć komponent inwestycyjny oraz społeczny. Każdy z 
obszarów rewitalizowanych był przez Urząd Marszałkowski egzaminowany pod kątem 
wskaźników poziomu bezrobocia, przestępczości – różnych negatywnych sytuacji. Obszary, 
które mają dziś dofinansowanie unijne, mają wskaźniki gorsze niż średnia wojewódzka. Obszar 
bloków się „załapał”, obszar wieżowców nie bo wskaźniki są lepsze. Dlatego nie możemy tam 
lokować pieniędzy unijnych, dołożymy gminnych i pewnie działania przeprowadzimy. Gdy 
mówię o tym, że rozpoczną się działania gdy tylko puszczą mrozy z tyłu głowy pojawia się ryzyko 
które mieliśmy jeśli chodzi o przebudowę ulicy Podjazd – Dworcowej. Rozstrzygnęliśmy 
przetarg, jeden z wykonawców zaskarżył rozstrzygnięcie do Krajowej Izby Odwoławczej do 
Warszawy, KIO wydała wyrok że wszystko było dobrze, to prezes Urzędu Zamówień 
Publicznych zaskarżył do sądu, sąd rozpatrywał kilka miesięcy. Moglibyśmy teoretycznie 
podpisać umowę, która jest obciążona ryzykiem że drugi wykonawca to zaskarży i ostatecznie 
okazało się, że po raz kolejny ogłaszamy przetarg. Mamy nadzieję że taka sytuacja nie zajdzie, 
w historii przetargów w Gdyni zdarza się po raz pierwszy. Rachunek prawdopodobieństwa 
mówi że raczej z tego typu sytuacją raczej nie będziemy mieli do czynienia. 
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20. Pytanie z sali: Dla tych trzech budynków, gdzie będzie wymiana ocieplenia i ciepła też będzie 

przetarg? 
 

Michał Guć: Będzie przetarg, bo to budynki w całości gminne, a gmina ma obowiązek w takich 
przypadkach organizować przetarg. Jeśli chodzi o dofinansowanie to jesteśmy na etapie 
rozpatrywania w Urzędzie Marszałkowskim naszych wniosków, ale to nie są środki 
konkursowe. Te środki są dla Gdyni zarezerwowane, ale musimy spełnić pewne wymogi 
formalne. Będziemy prowadzić prace w tym roku. 

 
21. Pytanie z Sali: Ja w sprawie ulicy Komierowskiego. Dlaczego upieracie się, żeby był 

dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa? Od roku z wami walczę przez spotkania z 
prezydentem Szczurkiem, Stępą i panią Basią. Jeżeli byłaby jednokierunkowa miejsc 
parkingowych byłoby znacznie więcej. Nie byłoby problemu z parkowaniem, gdyby Checz 
która zaprasza, wynajmuje i organizuje spotkania. Gdy przyjeżdżają z całego Wybrzeża w 
momentach szczytowych, popołudniowych obrębie Komierowskiego jest około 70 
samochodów. To problem dla mieszkańców. Nie byłoby problemu gdy by nie było boiska. 
Rozmawiałem z panią Basią żeby ci państwo zobowiązali się do okrojenia swojej działalności 
poprzez likwidację kortów żeby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. Czy takie konsultacje 
się takie odbyły? Jeśli chodzi o osiedle Ramułta o Morska 186 nikt nie wiedział że takie coś 
się szykuje. Dopiero gdy wysłaliście pismo do administracji odnośnie przesunięcia pergoli 
okazało się że jest projekt gotowy i przez spotkania u pana prezydenta Stępy dowiedzieliśmy 
się na czym stoimy – że jest projekt gotowy i nic z tym nie można zrobić. Pan prezydent 
powiedział że nie ma problemu, że to towarzystwo które jest powinno służyć okolicznym 
mieszkańcom a nie ludziom z Wejherowa czy z Redy. Do tego celu powinien służyć obiekt na 
ul Olimpijskiej. Czy państwo będziecie coś robić? Zamiast parkingu zrobiło się Biedronkę, 
która też zabrała wiele miejsc. 

 
Michał Guć: Spotykał się pan z prezydentami więc wie pan, że opcji na zmianę koncepcji ruchu 
nie ma. Było to analizowane przez ZDiZ jako zarządcę dróg i ta wersja dwukierunkowa będzie 
utrzymana. Jesteśmy trochę w pułapce pewnych zaszłości, bo tak naprawdę to mieszkańcy tych 
bloków powinni mieć miejsca postojowe na swoim terenie, podobnie jak Checz powinna mieć 
na swoim. Gdybyśmy dzisiaj mieli puste pole, którego właścicielem połowy byłaby Checz i 
powiedziałaby, że chce wybudować obiekt sportowy: boiska, korty, zaplecze itd. to dostałaby 
wymóg zbudowania 50 miejsc postojowych. Gdyby nie było bloków i przyszedłby deweloper 
czy spółdzielnia która chciałaby wybudować sześć bloków dostał by wymóg 1,2 miejsca 
postojowego na mieszkanie. Na swoim terenie te miejsca musiałyby być zapewnione. Tak nie 
było. Bloki budowano gdy nie myślano o miejscach postojowych. To co dziś możemy to szukać 
jakie są jeszcze w tym obszarze opcje, gdzie można poprawić sytuację. Będziemy próbowali 
rozmawiać z Checzą, jest prywatnym podmiotem, nie mamy na nich żadnego wpływu. 
 
Przedstawiciel klubu Checz: Problem jest w dojeździe do Checzy. Na Checzy jest 15 miejsc 
parkingowych. Chcieliśmy porozumieć się ze szkołą żeby miejsca parkingowe na jej terenie w 
weekendy były dla nas udostępniane. Myśleliśmy o budowie na terenie części kortów miejsc 
parkingowych. Osoby które mają dojechać na Checz muszą przejechać praktycznie przez całą 
ulicę Zamenhofa. Nikt nie będzie utrudniał sobie jazdy dookoła wjeżdżając w Chylońską i 
dopiero w Zamenhofa, woli wjechać w Komierowskiego i zaparkować na miejscach, które są. 
Nie będę stał przy bramie cały czas i pilnował, żeby jechali z drugiej strony. Na terenie obiektu, 
jak był kiedyś wymóg, jest osiem miejsc parkingowych. 
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22. Głos z sali: Rozmawiałem z prezydentem Stępą i powiedział że nie ma problemu. Inwestycję 
wykonujemy, miesiąc po wykonaniu przepisujemy ulicę tak jak Starowiejska była 
dwukierunkowa a potem zrobiono jedną. Jaki jest problem?  

 
Michał Guć: Nie chcę się wypowiadać  za pana prezydenta Stępę. Z tego co pamiętam z naszych 
rozmów na posiedzeniu kolegium decyzja była taka że przynajmniej na razie żadnych obietnic 
co do zmiany złożyć nie możemy. Jeżeli będzie taka opcja – jestem otwarty. Nie robimy tego 
po to, żeby państwu życie utrudnić. Nie chciałbym dziś składać bez porozumienia z ZDiZ 
deklaracji że tak zrobimy. Być może prezydent Stępa to konsultował, ma jakiś pomysł, ale 
sugerowałbym żeby z nim rozmawiać. Nie zmienia to faktu że było ustalenie z panem 
dyrektorem Andrzejem Ryńskim z ZDiZ że taka analiza dotycząca całościowej sytuacji zostanie 
zrobiona. Możemy rozmawiać o jakiejś kooperacji ze szkołą. 

 
23. Głos z sali: Odnośnie szkoły. Połączyliście, jest teraz ponad 700 uczniów. Rano od nas nikt nie 

zaparkuje samochodu, bo uczniowie przyjadą. Pod blokiem, na parkingach, na trawnikach 
stoi pełno samochodów szkoły. Byliśmy u dyrektora, to powiedział że nic nie może zrobić. 
Niech zrobi na terenie szkoły parking, tam jest tyle miejsca.  

 
Michał Guć: Kłopot polega na tym, że mamy odrębne byty. Mamy Checz, wspólnoty 
mieszkaniowe, szkołę i każdy wypycha problem. To, co mogę spróbować zrobić, to 
doprowadzić to tego żeby Checz, szkoła, może te okoliczne wspólnoty które są najbardziej 
blokowane wspólnie się zastanowili co można zrobić, jakie rezerwy uruchomić żeby tę sytuację 
poprawić.  

 
24. Pytanie z sali: Jaki jest koszt przyłączenia do bloku ciepłej wody? Ile wspólnota musi wyłożyć? 

 
Michał Guć: Do wszystkich wspólnot pisał prezydent i prezes OPEC. Wspólnoty które się 
zadeklarowały wchodzą w pewien proces ustalania jaki to będzie koszt. Generalnie podłączenie 
ciepłej wody nie jest łatwe, bo trzeba kuć przez cały budynek, przez każde mieszkanie, bo 
trzeba pociągnąć drugą rurę. Jak woda jest ogrzewana w mieszkaniu to tylko rozprowadzenie 
jest ciepłej wody. Mogą doprowadzić ciepłą wodę jeśli państwo podpiszecie z nimi umowę 
usługową, wskażecie pomieszczenie gdzie ma być wymiennikownia i OPEC ze środków – ta 
umowa zobowiązuje wspólnotę do zapłacenia pełnej kwoty – robi wymiennikownię, a państwo 
rozprowadzacie ciepłą wodę. Jeżeli chcieliby państwo szacunkowo wiedzieć ile to może 
kosztować można skorzystać z dokumentacji którą robiliśmy dla budynków komunalnych. Są 
identyczne, za chwilę będą przetargi więc będzie wiadomo ile to kosztuje. 

 
25. Pytanie z sali: Stoją na naszym osiedlu 32 puste mieszkania. U mnie w bloku są dwa 

wyremontowane, którymi zarządza gmina. Dlaczego nie wynajmujecie i nie przekazujecie 
nam z tego pieniędzy? Jako gmina musicie dopłacać do wspólnoty. 

 
Michał Guć: Zasób mieszkaniowy to około pięciu tysięcy mieszkań. Faktycznie mieliśmy 
sytuację, że kilkadziesiąt mieszkań było pustych. Problem polega na tym, że mieszkania które 
są po eksmisjach czy po zgonach najczęściej są do kapitalnego remontu. Remont pojedynczego 
mieszkania w takich standardach, jakie są dziś wymagane prawem, kosztuje 20-40 tys. zł. 
Kłopot polegał na tym, że w budżecie miasta mieliśmy co roku pewną kwotę na remonty 
mieszkań, ale ona nie była wystarczająca żeby remontować na bieżąco wszystkie mieszkania. 
Od dwóch lat pani prezydent Katarzyna Spychała, która odpowiada za gospodarkę 
mieszkaniową, dba o to i ta kwota została zwiększona ponad dwukrotnie. Kilka dni temu AKB 
oddała kolejnych 30 wyremontowanych mieszkań. Liczba pustostanów będzie malała, 
wynikała z tego że było za mało środków na remonty. Jak do tego dodamy procedury 
przetargowe to są okresy, że mieszkania stoją puste. Lada moment zostaną zasiedlone. 
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26. Głos z sali: Na Zamenhofa 13 stoi puste wyremontowane mieszkanie trzy lata. 

 
Michał Guć: Jeżeli macie państwo takie sygnały proszę je przekazać do LIS. Każdy, który 
dostanę sprawdzę, przekażę pani prezydent  Spychale i jeśli się okaże, że faktycznie stoi puste 
będziemy z tego korzystali.  

 
Dziękuję za liczną obecność, wszystkie uwagi zostały zapisane i nagrane. Jeżeli ktoś chciałby zgłosić 
jakiekolwiek uwagi to tu są informacje gdzie można zgłosić. Mam nadzieję że niedługo się znów 
spotkamy i państwa wiara zostanie wzmocniona realnymi działaniami.  
 
 

2.7. PROTOKÓŁ 

ze spotkania z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznych projektu 
Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbyły się w Gdynia Obserwatorium 
Zmian InfoBox w dniu 31 stycznie 2017 r.  

 
 
Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. 
zm.7) odbyło się spotkanie konsultacyjne w szczególności z mieszkańcami podobszaru rewitalizacji 
Babie Doły, gdzie konsultowano zapisy projektu Gminnego Programu Rewitalizacji. Spotkanie 
konsultacyjne odbyło się w dniu 31 stycznie 2017 r. w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian (ul. 
Świętojańska 30, 81-372 Gdynia). Protokół został sporządzony przez Aleksandrę Dylejko, specjalistę w 
Laboratorium Innowacji Społecznych. Ze strony Laboratorium Innowacji Społecznych w spotkaniu 
uczestniczyli: 

• Iwona Deyk 

• Maciej Warszakowski 

• Iwona Deyk 

• Barbara Marchwicka 

• Monika Nowakowska 

• Anna Rycerz 

• Joanna Pytel 

• Aleksandra Dylejko 

• Agnieszka Jurecka 
 
Spotkanie prowadził Michał Guć wiceprezydent Miasta Gdyni. 
 
Przebieg spotkania 
Prowadzący przywitał uczestników ostatniego z cyklu spotkań dotyczących konsultacji Gminnego 
Programu Rewitalizacji. Przedstawił się oraz wskazał jaką rolę pełni w Gdyńskim Procesie rewitalizacji. 
Wskazał, że dotychczas miał miejsce cykl spotkań w poszczególnych obszarach rewitalizowanych. To 
spotkanie jest ostatnim w ramach konsultacji, które ogłosił prezydent miasta. Do 10 lutego można 
składać uwagi, natomiast to dzisiejsze spotkanie nie dedykowane żadnej konkretnej dzielnicy 
(podobszarowi rewitalizacji) tylko generalnie problematyce rewitalizacji na terenie Gdyni jest szansą 
na ewentualne zadanie pytań i zgłoszenie uwag do projektu dokumentu, który został kilka tygodni 
temu zaprezentowany i z którym można się zapoznać na stronach internetowych miasta. Na początku 
krótko zostaną zaprezentowane planowane działania rewitalizacyjne oraz ich kontekst, a później 
będzie pole do dyskusji i zadawania pytań. 

                                                           
7 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 i 1250. 
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Bardzo istotna rzecz. W Polsce utarła się w związku z rewitalizacją nie najlepsza rzecz: w poprzednich 
latach uważano że rewitalizacja to jest otynkowanie budynków i wymiana okien, ewentualnie zrobienie 
ulic. Tak nie jest. Rewitalizacja jest procesem, który – co bardzo istotne – dotyczy obszarów gdzie 
kumulują się problemy i społeczne, i infrastrukturalne, a więc proces rewitalizacji łączy w sobie 
zarówno działania tzw. miękkie, czyli dotyczące pracy z lokalną społecznością, wspierania osób i rodzin 
by zaczęły lepiej funkcjonować i równolegle jest komponent twardy, inwestycyjny zmiany w 
przestrzeni. W Gdyni pierwotnie w projekcie uchwały rady Miasta, który został przygotowany i który 
był poddany konsultacjom społecznym przewidziano cztery obszary rewitalizowane: część dzielnicy 
Oksywie od ul. Śmidowicza do Osady Rybackiej, drugim obszarem było osiedle w dzielnicy Chylonia: 
ulice Opata Hackiego i Zamenhofa, gdzie pierwsze działania rewitalizacyjne były podejmowane mniej 
więcej od 2007/2008 roku. Kolejnym obszarem jest wzgórze Orlicz-Dreszera zwane Pekinem, 
niechlubny spadek po II Rzeczpospolitej, rodzaj slumsów gdzie w fatalnych warunkach nadal 
funkcjonują mieszkańcy Gdyni i tu rewitalizacja jest szansą, by te warunki życia poprawić. I wreszcie 
część dzielnicy Witomino-Radiostacja., miedzy ulicami Rolniczą, Chwarznieńską a lasem. Projekt 
uchwały Rady Miasta wyznaczający te obszary rewitalizacji został poddany konsultacjom i w wyniku 
tych konsultacji pojawiły się kolejne dwa obszary: w dzielnicy Chylonia osiedle zwane Meksykiem, czyli 
na tyłach stacji Gdynia Chylonia i część dzielnicy Babie Doły – rejon ul. Rybaków. Tych sześć obszarów 
rewitalizacji zostało opisanych w Gminnym Programie Rewitalizacji. Największym obszarem 
rewitalizowanym jest Oksywie, najmniejszym jest rejon ulic Zamenhofa – Opata Hackiego. Ale tylko 
terytorialnie, bo jeżeli spojrzymy na populację to prym wiedzie Witomino-Radiostacja, w drugiej 
kolejności Oksywie, a to maleńkie Opata Hackiego to ponad 2000 osób. Ewidentnie najmniejszym i 
bardzo specyficznym obszarem rewitalizowanym są Babie Doły, gdzie mieszka niespełna 100 osób. W 
ramach programu rewitalizacji miasto przeznacza około 100 mln zł na szereg działań, które będą 
realizowane w tych dzielnicach. Dla Oksywia, ZOH oraz Witomina mamy zagwarantowane wsparcie ze 
środków UE, które będzie wspierało fundusze gminne. Meksyk, Pekin oraz Babie Doły będą 
finansowane wyłącznie z budżetu miasta. Największe środki trafią na ZOH, mimo że jest to obszar 
bardzo mały ale z bardzo dużymi problemami przede wszystkim dotyczącymi infrastruktury. Kłopot 
polega na tym, że osiedle nie ma kanalizacji deszczowej, wody opadowe zalewały budynki w związku z 
czym jest bardzo wysoki koszt wybudowania kanalizacji i odprowadzenia wód do Potoku Chylońskiego 
plus oczywiście wszystkie działania na powierzchni. Do tego dochodzą działania związane z 
modernizacja budynków, złożyło się to na kwotę aż 35 mln zł. Kolejno Oksywie z blisko 24 mln zł i 
Witomino-Radiostacja z 15 mln zł. Kwoty zapisane w Programie nie są ostateczne. Zakładamy, że 
wydamy nie mniej środków niż te wskazane w GPR w perspektywie najbliższych kilku lat, natomiast już 
dziś widać że pojawiają się pewne działania które są uzupełniające, których nie wpisujemy do GPR bo 
np. będą realizowane przez spółki: OPEC, PEWiK. Strumień pieniędzy, który trafi na te obszary może 
być większy. Pojawiają się też zadania, które miasto będzie prowadziło w otoczeniu obszaru 
rewitalizacji. Nie mogą one być wpisane do GPR, natomiast będą za sobą pociągały konkretne wydatki 
z budżetu miasta. 
 
 
 
Podobszar rewitalizacji Babie Doły 
Obszar okolic folwarku i ulicy Rybaków z dość ekstensywną zabudową. Zaledwie 100 mieszkańców, 
kwota przeznaczona to blisko 5 mln zł. Wynika z jednej strony z faktu, że będą to działania po części na 
substancji zabytkowej, po drugie elementem rewitalizacji ma być uruchomienie tego obszaru również 
dla mieszkańców innych dzielnic. To obszary o bardzo dużych walorach przyrodniczych: klif, widok na 
morze, plaża. W ramach działań istotnym wydatkiem jest budowa kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej, która uruchomi ten obszar inwestycyjnie. Blisko połowa środków jest przeznaczona na 
wykonanie dojazdu do plaży na Babich Dołach, dziś jest niemożliwy, i wspomniany rozwój terenów 
rekreacyjnych na koronie klifu: ścieżki rekreacyjne, miejsca do piknikowania.  
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Podobszar rewitalizacji Oksywie 
Część dzielnicy Oksywie od ul. Śmidowicza wzdłuż stoczni MW i portu wojennego w górę ul. 
Arciszewskich aż do Osady Rybackiej to 194 ha, ponad 2500 osób. Tern teren był dużym wyzwaniem, 
bo jest bardzo rozległy, są bardzo zróżnicowane potrzeby działań co niosło za sobą duże potrzeby 
finansowe. Istniała konieczność, by w GPR wybrać te działania, które przyniosą pożytek największej 
licznie mieszkańców i są najpilniejsze. Istotnym elementem jest integracja dzielnicy: części dolnej i 
górnej. Są od siebie oddzielone lasem, terenami wojskowymi. Łączy je ul. Arciszewskich, ale na części 
długości nie ma chodników. Zaplanowano więc inwestycje w ul. Arciszewskich i Makowskiego – będą 
łączyć Oksywie Dolne z centrum dawnej Wsi Oksywie. Na terenach leśnych powstanie ciąg pieszy 
łączący Oksywie. Dziś istnieje, ale jest mało bezpieczny. W planach jest oświetlenie go tak, by kontakt 
między dwiema częściami dzielnicy był ułatwiony. Dużym działaniem jest zorganizowanie domu 
sąsiedzkiego w dawnym budynku Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu na Śmidowicza. Swoją lokalizację 
znajdą tu instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Ma tu być szeroka oferta działań, które będą 
zachęcały mieszkańców dzielnicy do bywania tam i prowadzenia różnych ciekawych aktywności. 
Ważnym elementem tożsamościowym jest przebudowa placu centralnego dawnej Wsi Oksywie – u 
zbiegu ul. Płk Dąbka, Bosmańskiej i Dickmana. Przewidziano środki by znów stał się on swego rodzaju 
centrum dzielnicy. Następne działanie to poprawa atrakcyjności Osady Rybackiej. Dzięki działalności 
Urzędu Morskiego powstał na Oksywiu bulwar, wątki związane z dostępem do niego i 
zagospodarowaniem go oraz terenu na koronie klifu pochłoną około 13 proc. wydatków jeśli chodzi o 
kwestie rewitalizacyjne. Jedną czwartą wydatków będą stanowiły te na poprawę stanu budynków: 
dotacje dla wspólnot mieszkaniowych, które będą mogły poprawić swój komfort funkcjonowania, jak 
i remonty budynków komunalnych na ul. Żeglarzy, Dickmana i zagospodarowanie terenów wokół. 
Zaplanowana jest za ok. mln zł modernizacja terenów sportowych przy V LO, wydatki na kanalizacje 
sanitarną i wątki związane z usługami społecznymi, partycypacją i inicjatywami lokalnymi oraz 
placówkami wsparcia. 
 
Podobszar rewitalizacji Meksyk 
To miejsce dodane do programu rewitalizacji po konsultacjach społecznych. Gdy uchwalano miejscowy 
plan zagospodarowania była raczej prognoza że te tereny będą się przekształcały w tereny 
przemysłowe, podobnie jak otoczenie. Okazało się, że na całym obszarze, który jest obszarem 
rewitalizacji mamy prawie wyłącznie zabudowę mieszkaniową, czasem mieszaną. Mieszkańcy 
funkcjonują na własnych działkach, we własnych domach, starają się poprawiać swój komfort życia. 
Dużą bolączką są problemy komunikacyjne: wszystkie drogi na Meksyku są w fatalnym stanie i to był 
główny postulat mieszkańców. Wydatki określono na podstawie oczekiwań mieszkańców: budowa 
drogi głównej, pętli autobusowej i parkingu park&ride, lokalnego układu drogowego. Jedynym 
wątkiem który się pojawił bardziej społecznym jest urządzenie terenu rekreacyjnego dla dzieci.  
 
Podobszar rewitalizacji Zamenhofa i Opata Hackiego  
Dość trudna sytuacja infrastrukturalna i społeczna. Duży problem z kanalizacją deszczową, w związku 
z tym gros środków to środki na infrastrukturę podziemną i zagospodarowanie przestrzeni, która dziś 
jest w fatalnym stanie. Są tam pewne enklawy, które w ostatnich latach we współpracy z mieszkańcami 
miasto urządziło, ale mówimy tu o naprawdę kompleksowym programie. To co będzie realizowane na 
ZOH zostało wprost zaprojektowane przesz mieszkańców. W ciągu półtorarocznych warsztatów 
spotykali się w architektem , opowiadali o swoich oczekiwaniach i wyobrażeniach. Na tej podstawie 
powstała koncepcja, która stała się bazą dla projektów budowlano-wykonawczych. Jesteśmy na etapie 
rozstrzygania przetargu na wykonawcę, tu pierwsze działania inwestycyjne będą miały miejsce już 
niebawem. W tym rejonie 13 proc. wydatków to modernizacja budynków komunalnych oraz wsparcia 
dla wspólnot mieszkaniowych. Jako postulat mieszkańców pojawiły się różnego rodzaju usługi 
społeczne, oferta spędzania czasu wolnego. Na terenie osiedla znajduje się budynek, który jest 
częściowo wykorzystywany przez bibliotekę, teraz w całości będzie wykorzystany na centrum 
sąsiedzkie, gdzie siedzibę będzie miała mediateka oraz szereg inicjatyw samorządowych i społecznych. 
To ma być centrum życia osiedlowego. 
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Podobszar rewitalizacji Pekin 
Sytuacja bardzo trudna, ponieważ cały obszar rewitalizacji jest praktycznie własnością prywatną. Tu 
baraczki, szałerki są postawione na gruncie prywatnych właścicieli, którzy tu nie mieszkają, natomiast 
osoby które żyją na Pekinie czasami od kilku pokoleń funkcjonują na różnych stanach dzierżaw, 
bezumownych użytkowań itd. Właściciele od pewnego czasu zaczęli bardzo mocno działać w kierunku 
opróżnienia tego terenu. Główną troską miasta było niedopuszczenie do sytuacji, by osoby które będą 
się stamtąd wyprowadzać będą bezdomne. Często są to osoby które nie mieszkają na Pekinie bez 
kanalizacji, z dzikimi podłączeniami do różnych mediów dlatego że lubią mieszkać w takich warunkach 
tylko dlatego, że nie stać ich na znalezienie innego miejsca w Gdyni. Nie mogą ani wziąć kredytu, żeby 
kupić mieszkanie czy wynająć. Całość działań to działania osłonowe, miasto planuje realizację 
programu w którego ramach będziemy udzielać długofalowego, wieloletniego wsparcia mieszkańcom 
po to, by mogli znaleźć na terenie Gdyni godne miejsce do życia i nie być skazanymi na funkcjonowanie 
na tym terenie. Przedsięwzięcie dotyczy około 400 osób, pracownicy MOPS już nawiązują kontakty, 
proponuje wsparcie i mamy nadzieję że uda się rodzinom, które tu mieszkają, pomóc aby mogły znaleźć 
dobre nowe warunki do życia.  
 
Podobszar rewitalizacji Witomino-Radiostacja 
Obszar głównie blokowiska, mała enklawa przy ul. Sosnowej domków jednorodzinnych w okolicach 
spółdzielni Za Falochronem. Tutaj działania rewitalizacyjne są bardziej zróżnicowane. Około jednej 
czwartej środków będzie przeznaczonych na modernizację budynków komunalnych i dotacje dla 
wspólnot mieszkaniowych. Bardzo mocno postulowana przez mieszkańców przebudowa ulicy 
Nauczycielskiej z miejscami postojowymi. Tego jeszcze nie ma w programie rewitalizacji, dziś prezydent 
rozpatrując część uwag mieszkańców zgłoszonych w czasie konsultacji na Witominie zdecydował o 
dopisaniu wątku miejsc postojowych, bo to duży problem dla samych mieszkańców, a dodatkowo 
przyjeżdżają tam osoby korzystające z terenów sportowych. Kolejne centrum sąsiedzkie – powstaną 
trzy, na Śmidowicza, Zamenhofa i właśnie na Witominie, vis a vis Witawy, czyli róg Rolniczej i 
Chwarznieńskiej. Wreszcie ciąg pieszo-jezdny przez całą część dzielnicy, który ma trochę integrować 
przestrzeń. Tu typowe blokowisko bez centrum, więc chodzi o to by stworzyć wspólną oś i tożsamość 
tego miejsca. Planowane są również tereny rekreacyjno-sportowe przy SP nr 35. 
 
Zapraszam do komentowania, zgłaszania uwag, zadawania pytań. Gdyby ktoś chciał to zrobić po 
spotkaniu to do 10 lutego można składać uwagi  przekazują je listownie, mailowo lub osobiście w LIS 
w PPNT. Wszystkie uwagi i komentarze są nagrywane i spisywane, by nic nam nie umknęło z tego co 
państwo powiedzą. 
 
 
 
 
 
 
 
Zagadnienia, które pojawiły się w trakcie dyskusji z uczestnikami spotkania konsultacyjnego 

1. Pytanie (Michał Sielski): Czy podczas spotkań z mieszkańcami było dużo takich uwag jak te 
dotyczące Witomina? Dużo zmian? 

 
Michał Guć: Jesteśmy w niezwykle restrykcyjnym harmonogramie czasowym. Program 
rewitalizacji z powodu aplikowania o środki unijne musi stanąć na marcowej sesji Rady Miasta 
w związku z tym prezydent  nie rozpatrywał wszystkich uwag tylko zgłoszone do tej pory. Musze 
przyznać że większość spotkań w dzielnicach dotyczyła raczej dopytywania o to, co zapisani w 
GPR niż zgłaszania nowych pomysłów. Dowodzi to tego, że to co robiliśmy na etapie 
przygotowywania programu, gdy również odbywały się konsultacje, badania doprowadziło nas 
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do kształtu programu, który generalnie jest akceptowany. To co dziś prezydent przyjął ze zmian 
to właśnie te dodatkowe miejsca postojowe na Nauczycielskiej plus uzupełnienie do układu 
drogowego na Meksyku: chodniki wzdłuż ul. Hutniczej.  
 
Jest też parę większych uwag które w tej chwili analizujemy. Program jest cały czas otwarty. 
Będziemy chcieli go mieć do połowy miesiąca w wersji, która będzie po rozpatrzeniu wszystkich 
uwag i gotowa do uzgodnień zewnętrznych.  

 
2. Pytanie: Odnośnie ul. Uczniowskiej. Czy miasto planuje jej wyremontowanie albo 

poszerzenie ze względu na szkołę, żłobek i warunki jakiem obok panują, na Chwarznieńskiej 
przy barakach? 
 
Michał Guć: Największe nasilenie uwag i nacisk był na ul. Nauczycielską, co z jednej strony jest 
uzasadnione tym że generalnie ta ulica jest bardzo wąska, dojazd do bloków jest problemem. 
Mamy duży obiekt sportowy, który będzie jeszcze w ramach rewitalizacji poszerzany plus 
potencjalne tereny rekreacyjne. Ewidentnie obciążenie tej ulicy ruchem się zwiększy. Stąd 
plany by tę ulicę wesprzeć inwestycyjnie.  

 
Agnieszka Jurecka: Ulica Uczniowska nie jest wyszczególniona osobno, ale będzie 
remontowana w ramach ciągu pieszo-jezdnego.  

 
3. Małgorzata Balsewicz: Czy jest szansa na poszerzenie tej ulicy troszeczkę? 

 
Agnieszka Jurecka: Na pewno na przebudowę zgodnie z ustaleniami planu, zwłaszcza mając na 
uwadze potencjalne poszerzenie ul. Chwarznieńskiej. Będą dostosowane chodniki i miejsca 
postojowe. 
 
Michał Guć: Ciąg pieszo-jezdny to ważny element rewitalizacji – żeby uczynić przestrzeń 
bardziej przyjazną. Jego koncepcja zostanie wyłoniona w konkursie urbanistyczno-
architektonicznym. Będzie więc można się do prac konkursowych odnosić, będziemy chcieli z 
głosem konsultacyjnym jak ten ciąg ma wyglądać włączyć mieszkańców.  

 
4. Andrzej Bień: Jeżeli są postulaty dotyczące tego ciągu trzeba je zgłosić, żeby mogły być 

uwzględnione.  
 

Michał Guć: Nie musi to być do 10 lutego, ponieważ takich szczegółów technicznych nie 
zawieramy w GPR. To będzie już na etapie wykonawczym. Większość inwestycji będzie 
realizowanych bezpośrednio przez LIS, które koordynuje proces rewitalizacji by harmonijnie 
połączyć wątki inwestycyjne i „miękkie”. 
 
Agnieszka Jurecka: Jako LIS będziemy nawiązywać współpracę z Politechniką Gdańską by 
zbadać przestrzenie i zrobić wytyczne do konkursu. Na pewno będziemy się kontaktować z 
Radą Dzielnicy. 

 
5. Paweł Stolarczyk: W którym miejscu powstanie centrum sąsiedzkie i mediateka? 

 
Michał Guć: Na rogu ulicy Rolniczej i Chwarznieńskiej.  

 
6. Paweł Stolarczyk: Co z miejscami parkingowymi i ewentualnym poszerzaniem ul. Rolniczej? 

 
Michał Guć: Zbudowanie centrum wymaga zmiany planu miejscowego. W obecnym róg jest 
niezabudowany. W ramach procedury planistycznej zostaną uwzględnione te wątki, 
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przygotowujemy się do poszerzenia Rolniczej w celu przedłużenia buspasa w ul. Kieleckiej. 
Skrzyżowanie jest dość newralgiczne dla Witomina i dla Gdyni Zachód, w związku z tym będzie 
tu uwzględnione. Nie będzie kolidowało. 

 
7. Lechosław Dzierżak: Zmieniony będzie cały miejscowy plan? 

 
Michał Guć: Tylko jego fragment. Tak się niefortunnie złożyło że plan Witomina uchwalono 
niedawno, natomiast pierwotnie na etapie przygotowań programu rewitalizacji plan był taki 
żeby centrum sąsiedzkie powstało w innym miejscu. Po spotkaniach z radami dzielnic 
Radiostacja i Leśniczówka zostaliśmy przekonani że jest niefortunne z perspektywy całego 
Witomina. Dla mieszkańców Leśniczówki, rejonów Narcyzowej, Konwaliowej, PCK ulokowanie 
centrum sąsiedzkiego na samym końcu dzielnicy jest niedogodne. Muszą albo bardzo daleko 
iść, albo jechać jak z MPS II do przystanku i znowu daleko iść. Rozważano też lokalizację przy 
przychodni, przy przystanku na Rolniczej, ale wymagałoby to odkupienia gruntu prywatnego. 
Uznaliśmy że gospodarniej i lepiej będzie zrealizować to na gruncie gminnym tworząc przy 
okazji kawałek ciekawej architektury. Koncepcja centrum sąsiedzkiego, jego bryła będzie 
wyłoniła w trybie konkursu. 

 
8. Pytanie: Bloki na Chwarznieńskiej 30, 32 i 34, gdzie dojazd jest tylko od strony ul. 

Chwarznieńskiej. Przy planowanym jej remoncie i trudności z parkowaniem stworzy duży 
problem. Czy to zostało uwzględnione? 

 
Michał Guć: Poszerzenie ul. Chwarznieńskiej nie jest elementem programu rewitalizacji. 
Dokumentacja dla tej ulicy jest w tej chwili na ukończeniu, zapewne projektant zaproponował 
jakieś rozwiązania. W ramach programu rewitalizacji nie jest projektowany inny dojazd do tych 
bloków.  

 
9. Andrzej Bień: Na ZOH działania społeczne odbywają się od kilku lat, dzieje się to w fajny 

sposób. Na pozostałych obszarach jesteśmy na początku procesu. Czy tam też mamy takich 
partnerów? 

 
Michał Guć: Obszar ZOH jest w pewnym sensie wzorcowy, tak powinna być realizowana 
rewitalizacja. W latach 2007/2008 ten obszar został zidentyfikowany jako wymagający 
najpilniejszej interwencji. Podjęto tam tzw. działania miękkie: zarówno na poziomie instytucji 
miejskich, służb, jak i organizacji pozarządowych. Zintegrowaliśmy ich działania po to, by 
oddziaływanie na mieszkańców i wsparcie dla nich było skoordynowane. Kilka lat tej pracy 
doprowadziło do sytuacji, że w badaniach które robiliśmy do programu rewitalizacji widać, że 
rejon ZOH cechuje największa spośród wszystkich obszarów rewitalizacji aktywność 
mieszkańców.  
 
Nie mamy teraz takiego komfortu czasowego, ponieważ na trzech obszarach dofinansowanych 
ze środków unijnych jest bardzo silne ciśnienie ze strony Urzędu Marszałkowskiego by szybko 
wydatkować pieniądze. Proces będzie się dobywał we współpracy z mieszkańcami, 
organizacjami pozarządowymi, radami dzielnic ale nie będzie aż tak rozciągnięty w czasie. Na 
ZOH cały obszar przestrzeni międzyblokowych został de facto zaprojektowany przez 
mieszkańców, w przypadku Witomina ciąg pieszo-jezdny będzie wyłoniony w konkursie. 
Będziemy chcieli żeby interesariusze się wypowiedzieli, ale to uczestnictwo mieszkańców 
będzie mniejsze. Robimy co możemy by mieszkańcy byli jak najmocniej w ten proces włączeni. 
Cały czas staramy się wymyślać kolejne elementy by mieszkańcy mieli poczucie że to jest to, 
czego oczekują.  
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10. Pytanie: Na jakim etapie jest projektowanie ulicy Nauczycielskiej? Pogodna 4 i 6 nie mają 
swoich miejsc parkingowych, cała ulica Pogodna jest załadowana samochodami. Często 
jeździ się po chodniku. Przy SP nr 35 jest nieużytkowany od wielu lat tor około 100-metrowy. 
Można wykorzystać plac który nie wymaga zbyt dużej niwelacji. Może zrobić w tym miejscu 
miejsca parkingowe? 

 
Michał Guć: Nie mam wątpliwości że Nauczycielska będzie się poszerzała w kierunku szkoły. 
Prezydent już zdecydował o dopisaniu do GPR miejsc postojowych. W jakiej będą formie: czy 
tylko wzdłuż ulicy, czy będzie dodatkowy parking jest do rozważenia. Na ile pozwala plan 
miejscowy, druga kwestia to finanse. Dopiero zaczynamy projektować. Wszystkie zadania 
zostały wskazane przez mieszkańców w ciągu ostatnich miesięcy. Zbliżamy się do momentu 
gdy dokument zostanie przedłożony Radzie Miasta i gdy rada do zatwierdzi ruszamy mocno z 
projektowaniem. Te głosy są dla nas cenne by przyglądać się czy tego rodzaju rozwiązania 
można zastosować. 

 
11. Patryk Lenczewski: 10 stycznia Rada Dzielnicy poprosiła ZDiZ o wycenę poszerzenia Pogodnej 

wraz z miejscem do wymijania i poszerzeniem miejsc parkingowych. Decyzja będzie pod 
koniec lutego. 

 
Michał Guć: W GPR zapisaliśmy działania na około 100 mln zł. Tak jak Rada Dzielnicy Witomino 
Radiostacja chce część swoich środków inwestycyjno-remontowych przeznaczyć na Pogodną, 
na Chyloni kilkaset tysięcy złotych Rada Dzielnicy już zadeklarowała że przeznaczy na przejścia 
przez Hutniczą na wysokości Meksyku. Jest więc możliwość składania pieniędzy. Może się 
okazać że jak połączymy środki przeznaczone na rewitalizacje budżetu miasta, unijne i jeszcze 
Rada Dzielnicy dołoży to przedsięwzięcie może być możliwe.  

 
12. Pytanie z sali: 6 lutego jest przewidywane spotkanie z mieszkańcami Pekinu. Czy pan 

prezydent będzie obecny? Kto będzie prowadził? 
 

Agnieszka Jurecka: To będzie spotkanie od 16 do 20 w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul. 
Morskiej. Będą przedstawiciele LIS oraz MOPS, wskazani do kontaktu z państwem na spotkaniu 
na Ściegiennego. 
 
Michał Guć: To spotkanie dotyczące konsultacji GPR a nie bezpośrednio działań. Będą 
pracownicy MOPS więc jeśli ktoś będzie chciał podpytać o program osłonowy, co miasto może 
zaoferować osobom które czują że to jest ten czas by się wyprowadzić ale mają problem w 
spięciu budżetu tego przedsięwzięcia będzie okazja żeby takie pytania zadać. 

 
13. Paweł Stolarczyk: Na początku mieliśmy definicję rewitalizacji – łączy w sobie komponent 

inwestycyjny dotyczący zmieniania przestrzeni z komponentem społecznym. Jak będzie 
realizacja przez gminę komponentu przestrzennego na Pekinie? 

 
Michał Guć: Pan radny powinien wiedzieć jakie są zapisy planu zagospodarowania 
przestrzennego. Obszar Pekinu ma uchwalony plan miejscowy, który przewiduje tam 
zabudowę mieszkaniową i nie ma wątpliwości, że właściciele tych terenów będą chcieli te 
zapisy zrealizować. 

 
14. Paweł Stolarczyk: Zdaję sobie z tego sprawę, natomiast uważam że zapisy planu mają się nijak 

do rewitalizacji jaką zgodnie z założeniami planu mamy zamiar jako gmina realizować w 
innych dzielnicach. 
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Michał Guć: Jeśli spojrzycie państwo na te obszary zobaczycie, że nie ma dwóch które były by 
podobne. Specyfika działań jest w każdym obszarze inna, inaczej są rozłożone akcenty. Na 
Meksyku komponentu społecznego jest bardzo mało, na Pekinie bardzo dużo bo tam mamy 
pełne poczucie, że te osoby zasługują i wymagają tego wsparcia. Dlatego najmocniejszy nacisk 
kładziemy na wsparcie osób, które tam dziś mieszkają żeby mogły zamieszkać w godnych 
warunkach. Działań inwestycyjnych nie ma tam dlatego że nie są to grunty gminne i gmina nie 
ma prawa podejmować tam działań wbrew woli właścicieli. 

 
15. Paweł Stolarczyk: Dlatego trudno żebyśmy mówili o jakiejkolwiek rewitalizacji dla Pekinu.  

 
Michał Guć: Jest możliwość realizacji komponentu przestrzennego, Nie mogę się wypowiadać 
za właścicieli ale nie mam wątpliwości że ich działania dotyczące zniechęcania obecnych 
mieszkańców do funkcjonowania na tym terenie mają na celu jego skomercjalizowanie. To się 
wiąże z komponentem inwestycyjnym. Wszędzie się mówi że wzorcowa rewitalizacja jest 
łączeniem zasobów publicznych, prywatnych i działań społecznych. Na Pekinie będziemy mieli 
sytuację, w której my jako władze miasta czując się odpowiedzialni i chcąc pomóc 
mieszkańcom będziemy realizowali wsparcie społeczne. Zakładam, że kolejnym krokiem będą 
działania inwestycyjne, które w kolejnych latach się wydarzą.  

 
16. Pytanie z sali: Ale na te działania inwestycyjne musi wydać zgodę miasto. Oni muszą zgłosić 

się z projektami i poprosić o akceptację. Kiedy to mniej więcej nastąpi, żebyśmy my jako 
mieszkańcy mieli wyobrażenie o tym, co nas czeka. 

 
Michał Guć: Do tej pory widziałem dwie współwłaścicielki maleńkiej działki. Właściciele nie 
chcą się spotykać, o czym mówiłem na spotkaniu na ściegiennego. Nie potrafię określić w jakiej 
perspektywie będą tam prowadzone działania inwestycyjne. Dochodzą do mnie głosy, że już 
jeden budynek jest projektowany na kilku opróżnionych działkach. Kiedy i czy będą kolejne 
tego nie wiem. Widzimy co się tam dzieje. Mogę sobie wyobrazić że raczej będzie następowała 
eskalacja działań, stąd pracujemy jak najszybciej nad programem osłonowym by osobom które 
będą potrzebowały wsparcia pomóc. 

 
17. Pytanie z sali: Czy będziemy brani pod uwagę w programie Mieszkanie plus? 

 
Michał Guć: Program jest rządowy, dziś jeszcze dość enigmatyczny. Gdynia jest na etapie 
przygotowań do realizacji takich mieszkań. Będą to mieszkania realizowane przez państwo a 
nie samorząd, reguły zasiedlania nie są jeszcze znane. Czynsz ma wynosić 15-20 zł za m kw. 
miesięcznie, to mieszkania dla osób średniozamożnych które nie mogą sobie pozwolić na 
wzięcie kredytu, ale są zbyt bogate by przysługiwało im mieszkanie socjalne czy o czynszu 
regulowanym. Nawet jeśli pewna grupa mieszkańców Pekinu będzie się kwalifikowała do 
programu to i tak osłonowe działania miasta i tak będą prowadzone. Chcemy go uruchomić w 
ciągu miesiąca – dwóch, by osoby które mają pilną potrzebę wyprowadzenia się stamtąd miały 
realna alternatywę. 
 
Miasto nie podejmuje działań mających na celu przyspieszanie wyprowadzanie się 
mieszkańców z Pekinu. Na spotkanie w SP nr 29 mówiłem, że ci mieszkańcy którzy czują, że są 
w stanie jakieś swoje prawa egzekwować od właścicieli, mają poczucie że mają prawa do 
nakładów i chcą ich dochodzić od właścicieli – jest to ich pełne obywatelskie prawo. Miasto nie 
jest w stanie w tym pomóc, to relacja czysto cywilno-prawna. Widzimy co się dzieje i osobom 
które czują, że w najbliższym czasie i tak się będą musiały wyprowadzić podajemy pomocna 
dłoń.  
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Program w kontekście procedury i postępowania jest bardzo dobrze przećwiczony. Mamy dziś 
w Gdyni około 100 rodzin, które uzyskały do miasta takie wsparcie. To osoby które były w 
trudnej sytuacji finansowej i które dzięki wsparciu miasta są w stanie wynająć mieszkanie na 
wolnym rynku. Bardzo dobrze w takim programie funkcjonują. Jakie konkretne rozwiązania 
będą stosowane dla konkretnych osób będzie wiadomo po analizie sytuacji rodzinnej, 
finansowej, zdrowotnej. Miasto po dyskusji z daną osobą o jej możliwościach i potrzebach 
dochodzi do wspólnej decyzji satysfakcjonującej dla danej rodziny. Podjęcie takich działań nie 
tylko wobec osób które spełniają kryteria Ustawy o pomocy społecznej, ale także trochę w 
lepszej sytuacji, którym brakuje niezbyt dużo by wynająć mieszkanie na wolnym rynku – dziś 
płacą 300, 400 zł i gdyby dostały kolejne kilkaset złotych w perspektywie wieloletniej co miesiąc 
byłyby w stanie coś wynająć – dla nich będziemy konstruować wsparcie. Absolutnie nie jest 
intencją miasta zmuszanie kogokolwiek, przyspieszanie wyprowadzki. Mieszkańcy Pekinu będą 
tymi, którzy zdecydują czy chcą się wyprowadzać czy nie, czy chcą skorzystać ze wsparcia czy 
nie.  

 
18. Pytanie z sali: Co z tymi, którzy są w miarę dobrze urządzeni i nie chcieliby opuszczać Pekinu? 

Miasto nie będzie ingerować bo to teren prywatny ale cofając się wstecz miasto kiedyś 
zdecydowało że budowniczy się tam osiedlili. 

 
Michał Guć: Miasto zajęło stanowisko, bo wyrażając zgodę na osiedlanie się na tym terenie 
termin tej zgody upłynął w roku 1937. Była to zgoda na osiedlenie się tymczasowe, co utrudnia 
dziś sytuację mieszkańcom. Nawet jeśli standard ich budynku jest względnie przyzwoity to 
analiza prowadzona wciągu ostatnich dwóch lat przez Wydział Architektoniczno-Budowlany i 
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pokazała, że praktycznie żaden budynek na 
tym terenie nie jest legalny. Gdyby miasto chciało ofensywnie wejść i zająć się tym tematem 
musiałoby nakazać rozbiórkę wszystkich budynków. 

 
19. Pytanie z sali: Czy miasto planuje budowę komunalną czy socjalną dla mieszkańców Pekinu? 

 
Michał Guć: W wieloletnim programie mieszkaniowym uchwalonym przez Radę Miasta Gdyni 
w grudniu ubiegłego roku jest przewidziane zwiększenie zasobu mieszkaniowego miasta 
zarówno poprzez budowę, jak i zakupy mieszkań na wolnym rynku. 

 
20. Łukasz Strzałkowski: Jak zdaniem Pawła Stolarczyka powinna wyglądać rewitalizacja Pekinu? 

 
21. Głos z Sali: Błędem jest brak jasno sprecyzowanej struktury wydatków dla Pekinu. 

 
Michał Guć: W GPR od str. 232 są opisane działania dla Pekinu, także środki finansowe na 
konkretne przedsięwzięcia.  

 
22. Paweł Stolarczyk: Od 2007 roku PiS składało propozycje. W latach 90. Mieszkańcy 

korespondowali z urzędem i były odpowiedzi na temat infrastruktury, dlatego dziś do tego 
wracam. Teraz mówimy tylko o działaniach społecznych. Czy są właściwe, czy to temat do 
osobnego rozważenia.  

 
23. Marika Domozych: Są dwa połączenia Oksywia Górnego z Dolnym. O którą drogę chodzi w 

GPR? 
 

Michał Guć: O drogę od Żeglarzy do Biedronki. Do GPR tego nie wpisano, bo nie mammy na to 
wprost wpływu. Ale na rogu Nasypowej i Śmidowicza jest prawomocne pozwolenie na budowę 
dużego osiedla. Nie wykluczone że jeśli będzie budowane pojawią się wątki łączenia tej części 
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z Oksywiem Górnym. Postulat zgłaszany przez mieszkańców będzie w GPR realizowany poprzez 
połączenie od Żeglarzy w górę oraz wzdłuż ul. Arciszewskich do centrum dawnej wsi. 
 
Na Żeglarzy przejście będzie utwardzone i oświetlone. 

 
24. Marika Domozych: Czy środki dla ul. Arciszewskich przewidują także elewacje? Są tam 

kamienice, które będą wkrótce wpisane do rejestru zabytków. 
 
Michał Guć: Na Oksywiu jedna czwarta wydatków jest przeznaczona na remonty budynków, w 
tym znacząca kwota na dotacje dla wspólnot mieszkaniowych. Budynki o których mówi pani 
radna są wspólnotowe, już dziś mają kategorię zabytków dlatego są wyższe wymogi jeśli chodzi 
o remonty. Chcemy wspomóc wspólnoty aby mogły wyremontować nie tylko elewacje. 
 
Agnieszka Jurecka: Są dotacje, ale mamy ograniczone możliwości wspierania prywatnych 
budynków. Wspólnoty określały co jest najważniejsze, często nie jest to elewacja ale np. dach. 

 
Michał Guć: W perspektywie lat może się pojawić łączenie środków z dotacji, wyłożonych przez 
mieszkańców i potencjalnych dotacji z budżetu miejskiego konserwatora zabytków.  

 
25. Andrzej Bień: Oksywie jest bardzo duże, problemy są zróżnicowane. Czy w ramach działań 

socjalnych przewidujemy jakieś nowe, inne od tego co do tej pory funkcjonowało? Chodzi mi 
głównie o ul. Żeglarzy. 

 
Michał Guć: Na Oksywiu mamy dwa trudne obszary: baraki i budynek socjalny na Dickmana 
oraz dwa bloki socjalne przy ul. Żeglarzy. Na Dickmana zaplanowano nie tylko remont baraków 
– jest duży problem z kosztami ogrzewania, które jest bardzo nieefektywne, ale też 
zagospodarowania w ramach konkursu terenu wokół budynków. Drugi element to kwestia ul. 
Żeglarzy – zaplanowano remonty części wspólnych budynków. Kluczem jest to, że najpierw 
musimy zacząć pracę z mieszkańcami by poczuli, że te budynki są ich. Działania LIS i MOPS będą 
musiały dążyć do tego, by mieszkańców którzy wyrażają chęć wprowadzania zmian w swoim 
życiu wspierać w tym, ale też osoby które nie rokują i nie są chętne na współpracę, są zbyt 
uciążliwe dla sąsiadów będą z takich miejsc eksmitowane. 

 
26. Pytanie z sali: Czy na ZOH będzie parking przed mediateką? Czy będzie chodnik po drugiej 

stronie, przy fotografie? Czy w stronę Chylonki na Mikołaja kawałek łąki będzie 
zagospodarowany na parking? 

 
Michał Guć: Kościół jest poza obszarem rewitalizacji. Projekt parkingu był w Budżecie 
Obywatelskim ale nie wygrał. Po informacje o konkretnych rozwiązaniach zapraszam do klubu 
osiedlowego Apteka lub do LIS. Tam jest dokumentacja, można obejrzeć szczegółowe plany.  

 
27. Pytanie z sali: Chciałem zwrócić uwagę na problem braku zejścia na bulwar. Rewitalizacja 

przewiduje zejście na Osadzie Rybackiej, koło wąwozu. W tym miejscu nie ma falochronu. 
Sztormy wycinają na wysokości wąwozu plażę na półtora metra. Trzeba by to zejście zrobić 
tam gdzie jest kanalizacje deszczowa i tam, gdzie jest falochron. Tak jest w okolicach 
Muchowskiego, ale tam są tereny wojskowe.  

 
Michał Guć: na etapie budowy bulwaru, zgodę na to by dojeżdżał tam sprzęt wydało wojsko. 
Tak naprawdę to nie jest bulwar, to droga techniczna do obsługi falochronu. Po jego 
wybudowaniu wojsko się zorientowało że cywile mogą dojść w bezpośrednie sąsiedztwo 
Formozy – tajnej jednostki komandosów MW. Prawdopodobnie ostatnia część bulwaru 
zostanie zamknięta. Dojazd z tej strony odpada. Wejście od strony Osady Rybackiej woda 
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spływająca z pola w czasie ulewy podmyła klif, zawalone drzewo wysadziło duży kawałek 
schodów. Ich odbudowa jest tematem skomplikowanym. Budowa na klifie nie ma sensu dopóki 
nie zostaną rozwiązane problemy odwodnienia pola. ZDiZ jest na etapie rozmów z 
właścicielami pola o rozważanie rozwiązań które uniemożliwią spływanie wody na klifie. 
Niezależnie od tego GCS, które zarządza plażami jest na etapie wykonania tymczasowych 
schodów. W miejscu gdzie betonowe schody zostały zmyte będzie odbicie w prawo. Będą 
wykonane schody które będą się kończyły mniej więcej tam gdzie kończy się ul. Osada Rybacka. 
Nie jest rozwiązany temat dostępności bulwaru dla osób niepełnosprawnych. Przy zejściu nr 4 
może powstać dojazd dla samochodów Urzędu Morskiego, rozwiązałoby to dojazd dla osób na 
wózkach. W tym sezonie letnim pojawią się schody tymczasowe, drugie rozwiązanie jest 
bardziej skomplikowane od strony technicznej.  

 
Gros działań w GPR zaplanowano na lata 2017-2019. Mówimy o zaangażowaniu 100 mln zł w 
perspektywie trzech lat. 
 
Dziękuje za obecność i głosy. Wszystkie zostały zapisane, będziemy je rozważać. Wszystko wskazuje na 
to, że w marcu GPR zostanie uchwalony. 
 
 

3. Mobilne Punkty Konsultacyjne 
 
 
Idea Mobilnych Punktów Konsultacyjnych oparta była na przekonaniu, aby proces konsultowania GPR 
był możliwie otwarty i przyjazny mieszkańcom. Wielu mieszkańców odczuwa potrzebę porozumowania 
o samym Gminnym Programie Rewitalizacji. Otwarte spotkania konsultacyjne mimo, że stwarzają pole 
do dyskusji, to jednak nie jest tak, że wszyscy ich uczestnicy się wypowiadają. Albo, że wszyscy 
zainteresowani tematem w nich uczestniczą, stąd koncepcja zaoferowania mieszkańcom możliwości 
nie tylko zgłaszania uwag do konsultowanego dokumentu, ale również przedyskutowania jego treści 
jaką zaoferowały Mobilne Punkty Konsultacyjne. Zorganizowano je możliwie blisko konkretnego 
podobszaru rewitalizacji. W takim punkcie dyżurował pracownik Laboratorium Innowacji Społecznych 
przez cztery godziny. W sumie w trakcie trwania konsultacji zorganizowano dziesięć takich dyżurów. 
Po dwa dla podobszarów rewitalizacji Zamenhofa, Opata Hackiego oraz Meksyk, po cztery dla 
podobszaru rewitalizacji Oksywie, po jednym dla podobszarów rewitalizacji Babie Doły i Meksyk i dwa 
dla podobszaru rewitalizacji Witomino-Radiostacja. 
 
Każde z tych spotkań okazało się unikalne, wynikło to z dopasowania ich formuły do woli uczestników. 
W jednych mieszkańcy uczestniczyli liczniej w innych uczestników było zaledwie kilkoro. Niekiedy 
uczestnicy nastawieni byli na składanie uwag do konsultowanego dokumentu, a w innych wypadkach 
chcieli jedni móc porozmawiać o tym, co jest planowane i jako zmieni się ich sąsiedztwo. 
 
Uwagi jakie pojawiły się na 10 spotkaniach w mobilnych punktach konsultacyjnych zostały złożone 
przez mieszkańców na formularzach konsultacyjnych lub spisane bezpośrednio przez pracowników 
Laboratorium Innowacji Społecznych i trafiły do karty uwag, w której zawarto rozstrzygnięcia 
Prezydenta Miasta Gdyni. 
 
 

4. Informacje o nadesłanych formularzach konsultacyjnych 
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W trakcie konsultacji zebrano 88 formularzy konsultacyjnych nadesłanych elektronicznie lub 
otrzymanych w formie papierowej. Liczba ta nie oddaje pełnej skali zaangażowania mieszkańców w 
konsultowanie dokumentu, należy tu wskazać np. formularz złożony przez mieszkańców Babich Dołów, 
który został podpisany przez 111 mieszkańców, zarówno obszaru rewitalizacji, jak i terenów 
przyległych. 
 
Zgłaszane uwagi pochodziły zarówno od zwykłych mieszkańców (zamieszkałych na obszarze 
rewitalizacji, jak i poza nim), przedstawicieli trzeciego sektora, pracowników samorządowych jak i 
polityków. Pod względem treści uwagi formułowane były na różnych poziomach od bardzo 
konkretnego (szczegółowego stanowiącego operacjonalizację zapisów GPR) poprzez dotyczące 
konkretnych zapisów programu, po uwagi nieodnoszące się do zakresu dokumentu. 
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5. Zestawienie uwag i rozstrzygnięć Prezydenta Miasta Gdyni 
 

Uwagi do Projektu Gminnego Programu Rewitalizacji 
złożone w wyznaczonym terminie, tj. do 10 lutego 2017 roku 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Szkole Podstawowej nr 35, przy ul. Uczniowskiej 1, 11.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 
WITOMINO-RADIOSTACJA 

lp. Imię i nazwisko, rodzaj 
interesariusza 

Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

1. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Co z zejściem do lasu przy przedszkolu? Czy ono 
będzie również adaptowane i poprawiane? 

Projekt GPR nie zakłada remontu zejścia do lasu przy 
przedszkolu z uwagi na stromą skarpę. Pozostałe strefy 
wejściowe do lasu mają w założeniu stanowić główne, 
bezpieczniejsze wejścia do lasu. 

2. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Lokalizacja planowanego centrum sąsiedzkiego (w 
okolicy adresu ul. Rolnicza 14) Czy to jest ostateczna 
lokalizacja? To nie najlepszy pomysł, jest tam dużo 
zieleni, są ławki mieszkańcy wychodzą tam z psami, a 
latem na ławkach można posiedzieć, odpocząć. Nowa 
inwestycja zabierze część zieleni zabierze ławki, 
mieszkańcy nie będą mieli gdzie chodzić. 

Podczas projektowania zapisów GPR-u analizowane 
były różne lokalizacje centrum sąsiedzkiego, w tym 
lokalizacja przy budynku Szkoły Podstawowej nr 35 i w 
budynku po markecie spożywczym Biedronka. 
Ostatecznie wskazana lokalizacja stanowi rozwiązanie 
najkorzystniejsze pod względem własności terenu i 
dostępności dla osób z Witomino-Radiostacji i 
Witomino-Leśniczówki.  

3. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Jaki duży będzie planowany budynek centrum 
sąsiedzkiego i czy po jego wybudowaniu nie będzie 
nadmierne zagęszczenie budynków w okolicy? 

Wstępne założenia dotyczą budynku o wysokości 
dwóch kondygnacji, ale dopuszczalne parametry 
budynku ustali miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego, który będzie musiał zostać zmieniony 
na tym terenie. W celu zapewnienia, że budynek domu 
sąsiedzkiego będzie zarówno punktem orientacyjnym 
na Witominie, ale też będzie dobrze wpisany w lokalny 
kontekst, zostanie ogłoszony konkurs architektoniczny 
na projekt budynku wraz z zagospodarowaniem 

4. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Czy dla planowanego centrum sąsiedzkiego nie byłaby 
ciekawsza lokalizacja w pawilonie po dawnej 
Biedronce? 

Miasto podjęło rozmowy z właścicielem pawilonu i 
działki na której on stoi. Szacowany koszt wynajmu 
budynku, bądź kupna działki wraz z budynkiem okazał 
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się niewspółmiernie wysoki w porównaniu do 
wybudowania centrum sąsiedzkiego na gminnej działce. 

5. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Jeśli powstanie Centrum Sąsiedzkie w okolicach 
budynku przy ul. Rolnicza 14, co z miejscami 
parkingowymi? Doświadczenia mieszkańców są 
negatywne. Kiedy funkcjonowała Biedronka z 
ograniczoną liczbą miejsc parkingowych to parkujące 
auta utrudniały, a czasami wręcz uniemożliwiały 
mieszkańcom wjazd na teren osiedla. 

Projekt budynku mieszczącego centrum sąsiedzkie 
będzie uwzględniał niezbędną liczbę obsługujących go 
miejsc postojowych. Wskaźnik miejsc postojowych 
zostanie określony w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego, który będzie musiał 
zostać zmieniony na tym terenie. 
 

6. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Czy w odniesieniu do Centrum sąsiedzkiego nie brano 
pod uwagę lokalizacji za Szkołą Podstawową nr 35? 
Jest tam duża niezagospodarowana przestrzeń. 

Rozważano lokalizację za Szkołą Podstawową nr 35, 
jednak po spotkaniach z instytucjami działającymi na 
Witominie (m.in. Centrum Aktywnego Seniora, Rada 
Dzielnicy, SP 35, Placówka Wsparcia Dziennego, 
Biblioteka) stwierdzono, że jest to lokalizacja centralna 
jedynie dla zachodniej części Witomino-Radiostacji, a 
peryferyjna dla pozostałej części Witomina (Radiostacji i 
Leśniczówki). Jest ona również oddalona od 
przystanków komunikacji miejskiej, co może oznaczać 
brak zainteresowania ofertą placówki. 

7. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Czy jest koncepcja wykorzystania przestrzeni za Szkołą 
Podstawową nr 35? Czy będzie się tam dążyć do 
stworzenia przestrzeni parkowej, czy myśli się o 
jakiejś rekreacji dla mieszkańców czy może o 
przekształceniu w teren sportowy? 

Na obecnym etapie opracowywania projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji nie powstał szczegółowy plan 
zagospodarowania terenów bezpośrednio przy szkole. 
Zakładane jest przede wszystkim przekształcenie terenu 
po dawnych kortach na ogólnodostępne boisko do piłki 
nożnej. Nie jest jednak wykluczone, by teren przy szkole 
stopniowo przekształcać w rekreacyjny teren parkowy 
dla mieszkańców. 

8. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Ciąg pieszy jaki on będzie miał charakter? Czy będzie 
taki sam na całej długości? Czy będzie łączył, ale bez 
wyraźnych rozgraniczeń ruch pieszy rowerowy i 
samochodowy? 

Planowane stworzenie atrakcyjnej przestrzeni 
publicznej obejmować będzie tereny stanowiące 
zarówno drogi publiczne, jak i chodniki, drogi 
wewnętrzne lub przestrzenie między-blokowe, a więc z 
założenia ciąg pieszo-jezdny nie będzie jednorodną 
całością. Będą odcinki na których będzie on tylko 
ciągiem pieszym, a będą i takie odcinki, na których poza 
ruchem pieszych będzie również ruch samochodowy 
(np. ul. Uczniowska). Koncepcja ciągu pieszo-jezdnego 
będzie stanowiła przedmiot konkursu architektoniczno-
urbanistycznego. 
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9. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Zakres inwestycji w blokach przy ul. Chwarznieńskiej 6 
i 8, czy będzie również obejmował ciepłą wodę 
użytkową? 

Zakres inwestycji we wspomnianych blokach 
obejmował będzie kompleksową termomodernizację. 
Inwestycja obejmować będzie również podłączenie 
ciepłej wody użytkowej. 

10. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Czy planowane są jakieś działania dot. budynków przy 
Chwarznieńskiej 10-28 (baraki)? 

Zapisy Gminnego Programu Rewitalizacji zostaną 
uzupełnione o przedsięwzięcia uzupełniające 
obejmujące kompleksową analizę możliwości poprawy 
jakości zamieszkania oraz przekształceń terenu, z 
uwzględnieniem założeń dla docelowego 
zagospodarowania terenu określonego zapisami 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  

11. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 35 przy ul. 
Uczniowskiej 1, 11.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Czy w przypadku budynków przy ul. Chwarznieńskiej 
10-28 nie byłoby opłacalne zbudowanie ich na nowo? 

Jak w pkt. 10. 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Szkole Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 12.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 

MEKSYK 
lp. Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

12. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Jaki jest harmonogram planowanych działań? Czy jeśli 
pojawiają się dwie daty np. 2018 i 2019 to która jest 
datą realizacji i czy np. 2019 roku dopiero rozpocznie 
się proces przygotowywania danej inwestycji? 

Zawarte w projekcie GPR daty szacunkowo określają 
czas przygotowania i realizacji danego przedsięwzięcia. 

13. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy autobus będzie z pętli do ul. Hutniczej wracał tą 
samą trasą? 

Tak autobus od ul. Hutniczej do pętli i z powrotem 
kursował będzie tą samą drogą. 
 

14. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Która z ulic jest przewidziana do wybudowania na 
potrzeby dojazdu autobusów do pętli? Czy to będzie 
Orzechowa? 

Będzie to ulica, która obecnie nie ma nazwy i jest 
równoległa do ul. Orzechowej. W miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego jest oznaczona 
symbolem 04 KL, a jej przebieg jest zaznaczony na 
załączniku graficznym do projektu GPR. 

15. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Co z sygnalizacją świetlną na przejściu przez ul. 
Hutniczą? W którym miejscu miałaby powstać? Kiedyś 
toczyły się rozmowy, że miałaby powstać w przecięciu 
ul. Hutniczej z ul. Palmową. W chwili obecnej przejście 

Decyzje dotyczące sygnalizacji świetlnej i poprawy 
bezpieczeństwa pieszych będą podejmowane na etapie 
projektowania niezbędnych do przebudowy skrzyżowań 
z ul. Hutniczą.  
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przez ul. Hutniczą jest bardzo niebezpieczne, 
szczególnie dla dzieci i osób starszych. 

16. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Należy wyłożyć płytami yomb ul. Gruszkową i 
stworzyć sygnalizację świetlną na przejściu dla 
pieszych przez ul. Hutniczą na wysokości ul. 
Palmowej. 

Projekt GPR zakłada realizację fragmentów 
wewnętrznego układu drogowego osiedla, jednak 
konkretne rozwiązania projektowe będą 
wypracowywane na etapie operacjonalizacji zapisów 
GPR. 

17. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy przy przejściu przez ul. Hutniczą rozważano takie 
rozwiązania jak kładka lub przejście podziemne? 

Proponowane rozwiązania nie znajdują uzasadnienia 
ekonomicznego. 

18. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Stworzenie sygnalizacji świetlnej na przejściu przez ul. 
Hutniczą dodatkowo zwiększy istniejące już 
zakorkowanie tej drogi w godzinach szczytu. 

Sposób funkcjonowania planowanego przejścia będzie 
jeszcze przedmiotem analiz, tak aby było ono pomocne 
dla mieszkańców i pieszych, a jednocześnie nie 
przekładało się na spotęgowanie utrudnień w ruchu 
samochodowym na ul. Hutniczej. 

19. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy jest przewidziany wykup działek pod ulice przez 
miasto? 

Zakres zadania – realizacja elementów podstawowego 
układu drogowego w obrębie osiedla Meksyk obejmuje 
pozyskanie gruntów pod realizację przedmiotowej 
inwestycji.  

20. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Co z bezpieczeństwem pieszych w przypadku 
wyłożenia płytami yomb ulic na Meksyku? W chwili 
obecnej utwardzona płytami ul. Nowodworskiego 
stwarza większe zagrożenie dla pieszych niż 
nieutwardzone ulice. Na ul. Nowodworskiego 
kierowcy rozwijają nadmierną prędkość, co stanowi 
duże zagrożenie dla pieszych, szczególnie, że nie ma 
tam chodników i z podwórzy wychodzi się prosto na 
jednię. Dlatego wnioskuje o mądre zaplanowanie 
utwardzania dróg na Meksyku powiązane z 
wprowadzeniem ograniczenia prędkości w obrębie 
osiedla. 

Kwestie bezpieczeństwa pieszych są priorytetowe i 
zostaną wzięte pod uwagę w procesie projektowym i 
realizacyjnym. 

21. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Co z północną częścią osiedla, chodzi w szczególności 
o część ulic Orzechowej, Duchnowskiego i 
Nowodworskiego położonych na północ od ul. 
Hutniczej. Ta część osiedla, nie tylko nie posiada 
odprowadzenia wody deszczowej, ale i usytułowana 
jest poniżej ul. Hutniczej i domy tam znajdujące się 
przy większych opadach deszczu są podtapiane. 

Wykonanie dla północnej części Meksyku kanalizacji 
deszczowej byłoby bardzo kosztowne. W ramach 
rewitalizacji nie planuje się wykonania kanalizacji 
deszczowej dla wskazywanego fragmentu, 
pochłonęłoby to zbyt dużą część środków 
przeznaczonych na rewitalizację Meksyku. Natomiast 
miasto będzie poszukiwało alternatywnych rozwiązań 
dla tej części osiedla. 
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22. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Kiedy można spodziewać się rozpoczęcia inwestycji? Zgodnie z harmonogramem działania projektowe 
zostaną rozpoczęte w 2017 r. 
 

23. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Co z tzw. Drogą Czerwoną? Jej przebieg określony jest mpzp. Realizacja będzie 
możliwa jeśli taka decyzja zostanie podjęta przez 
władze państwowe. Bardzo wysoki koszt zadania 
sprawia iż jego realizacja przekracza możliwości 
samorządu. 

24. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Była mowa o nowym Planie Zagospodarowania 
Przestrzennego dla Meksyku, w jakim kierunku 
zmieniałby się plan? 

Realizacja niektórych fragmentów wewnętrznego 
układu drogowego wiąże się ze zmianą miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego w celu 
racjonalizacji kosztów inwestycji oraz minimalizacji skali 
rozbiórek.  

25. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy gdzieś jest (na jakiejś poglądowej mapie) 
naniesione gdzie są umiejscowione planowane 
inwestycje na Meksyku? 

Projekt GPR zawiera załącznik graficzny, który obrazuje 
umiejscowienie planowanych w ramach rewitalizacji 
inwestycji.  

26. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Odcinek ul. Hutniczej graniczący z Meksykiem jest 
pozbawiony chodnika, jest to nie tylko bardzo trudne 
szczególnie dla osób z wózkami, ale również brak 
chodnika powoduje, że niektórzy wykorzystują 
nieutwardzone pobocze jako dodatkowy pas ruchu 
czy pas dojazdowy. Czy mieszkańcy doczekają się 
ułożenia w tym miejscu chodnika? 

Potencjalna realizacja chodników zostanie dopisana do 
przedsięwzięcia 3 w GPR jako potencjalna możliwość i 
rozważona na etapie planowania przejść dla pieszych 
oraz przygotowywania wewnętrznego układu 
drogowego (przedsięwzięcie 4)  

27. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

W kwestii pętli autobusowej przy dworcu PKP. 
Planowana jest duża inwestycja w obrębie dworca 
PKP i modernizacja linii kolejowej nr 202. Może warto 
byłoby się zastanowić czy planowanej pętli nie 
stworzyć przy współpracy z PKP i zamiast dojazd do 
pętli puszczać przez osiedle to równolegle do torów 
wybudować drogę która by wychodził od ul. Puckiej i 
chodziła w ul. Północną. Taki układ nie prowadzałby 
ruchu autobusowego w obręb osiedla, a jednocześnie 
istniałaby szansa na porozumienie z PKP i możliwe 
byłoby obniżenie kosztów inwestycji dla miasta. 

Proponowane rozwiązane znów odwlekłoby 
wprowadzenie jakichkolwiek zmian na Meksyku. Poza 
tym należy pamiętać, że toczą się rozmowy o 
przekształceniu przecięcia ul. Puckiej z linią kolejową na 
przejazd bezkolizyjny, czyli ewentualna ulica równoległa 
do torów musiałaby być wyprowadzana z głębokiego 
wykopu, co sprawiłoby, ze inwestycja byłaby bardzo 
kosztowana i nie uniknięto by wyburzeń. 
 

28. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy może nie warto byłoby autobusu który będzie 
dojeżdżał do pętli wprowadzić na osiedle z ul. Puckiej 
drogą równoległą do torów, następnie wyprowadzić 

Rozwiązanie takie wpłynęłoby negatywnie na koszt 
rewitalizacji Meksyku, znacznie by ją podrożyło i 
zmniejszyło zakres możliwych inwestycji. Nacisk 
położony jest na to, by możliwie jak najracjonalniej 
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ul. Północną? Czy można myśleć o wprowadzeniu do 
nowej pętli wprowadzenia linie „R”? 

zagospodarować przeznaczone na to działanie środki tj. 
w możliwie największym zakresie zmienić Meksyk w 
kierunku jakiego oczekują mieszkańcy. 

29. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy droga dojazdowa do pętli autobusowej wytyczona 
równolegle do ul. Orzechowej, po śladzie drogi, która 
obecnie nie ma nazwy nie wpłynie negatywnie na 
spójność osiedla? Czy nie rozerwie ona osiedla na 
dwie części? 

Planowana inwestycja pomyślana jest raczej jako 
przestrzeń przyjazna z wytyczonymi chodnikami, 
terenem zielonym, ławkami, raczej jako miejsce gdzie 
będzie nie tylko ruch autobusowy, ale i gdzie będzie 
można spacerować. Zamierzeniem jest dzięki tej drodze 
stworzyć zadbaną, schludną oś osiedla. 

30. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

W kwestii parkowania przy stacji PKP, w tej chwili 
parkowanie jest nieuporządkowane, jak się je 
uporządkuje to zmniejszy się liczba miejsc 
parkingowych i auta zaczną parkować w osiedlu i 
blokować je. Czy nie brano tego pod uwagę? 

Stworzenie cywilizowanego parkingu to nie tylko 
kwestia miejsc parkingowych, ale również eliminacja 
błota, dziur, kałuż i przede wszystkim zapewnienie 
pieszym dojścia do przejścia podziemnego, co dziś 
często, ze względu na dzikie parkowanie jest trudne. 

31. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy mieszkańcy mogliby liczyć na pomoc przy likwidacji 
szamb? 
 

Wszystko jest uzależnione od lokalizacji sieci 
kanalizacyjnej, jeśli są domy usytuowane w pobliżu 
sieci, którym brakuje jedynie przyłącza, przewiduje się 
wspieranie takich mieszkańców w podłączaniu się do 
sieci kanalizacyjnej. 

32. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Czy przewiduje się wspieranie mieszkańców w 
zmianach źródeł ogrzewania? Chodzi o promowanie 
np. ogrzewania gazowego lub podłączenia do sieci 
OPEC. 

W gminie funkcjonuje program premiujący 
mieszkańców za przechodzenie z ogrzewania 
wysokoemisyjnego (węgiel, drewno) na ogrzewanie 
gazowe. Mieszkańcy Meksyku będą mogli liczyć na 
wsparcie merytoryczne w korzystaniu z tego programu, 
dofinansowuje on nowe, bardziej ekologiczne 
rozwiązania grzewcze. Natomiast w kwestii przyłączeń 
do sieci OPEC należy zbadać gdzie umiejscowiona jest 
sieć grzewcza, określić ile gospodarstw chciałoby być do 
niej podłączone i określić koszt takiej inwestycji. W 
ramach rewitalizacji przewiduje się badanie takich 
możliwości. 
 

33. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10, ul. Morskiej 192, 
12.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 

Od strony Rumi w kierunku Gdyni prowadzi ścieżka 
rowerowa, dochodzi ona do ul. Puckiej, czy to jest 
temat możliwy do rozwijania w ramach rewitalizacji 
Meksyku? 

Uzyskanie ciągłości dróg rowerowych poprzez budowę 
DDR wzdłuż ul. Hutniczej jest ważne w skali miasta, ale 
nie jest przewidziane do realizacji w ramach GPR. Na 
etapie tworzenia GPR ta potrzeba nie była zgłaszana 
przez mieszkańców Meksyku. 
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE w budynku dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu przy ul. Śmidowicza 49, 13.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 

OKSYWIE 
lp. Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

34. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
budynku dawnego Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Handlu przy ul. 
Śmidowicza 49, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Czy jest harmonogram czasowy działań 
rewitalizacyjnych na Oksywiu? 

Projekt GPR zawiera szacowany harmonogram realizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

35. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
budynku dawnego Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Handlu przy ul. 
Śmidowicza 49, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Czy wiadomo jak będzie wyglądać nowe zejście na 
bulwar? Czy będzie dostęp np. dla osób 
niepełnosprawnych. Domyślam się że wejście od 
strony drogi technicznej Marynarki Wojennej nie 
wchodzi w grę. 

Zejście na bulwar od strony drogi technicznej Marynarki 
Wojennej nie jest możliwe ze względu na zgłaszane 
przez MW zastrzeżenia. Remont osuniętych schodów 
przy przystani rybackiej (zejście nr 5), a także budowa 
urządzeń umożliwiających dostęp do bulwaru osobom 
niepełnosprawnym jest uzależniona od budowy 
kanalizacji deszczowej w rejonie Osady Rybackiej. 
Zejście na plażę zostanie usprawnione przy zejściu nr 4 
poprzez budowę schodów terenowych, a także 
potencjalną budowę drogi technicznej do bulwaru przy 
zejściu nr 4. 

36. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
budynku dawnego Zespołu Szkół 
Rzemiosła i Handlu przy ul. 
Śmidowicza 49, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Czy na terenie baraków przy ul. Dickmana będzie 
zrobiona nawierzchnia i wykonane wjazdy? 

Dla tego obszaru planowane jest przeprowadzenie 
konkursu urbanistyczno-architektonicznego 
dotyczącego zagospodarowania terenu dookoła 
budynków, jak również poprawy jakości budynków i 
terenu. Na podstawie wyników konkursu zostanie 
przygotowany projekt budowlany uwzględniający 
poprawę jakości budynków jak i terenu dookoła nich. 
Zakłada się włączenie lokalnej społeczności w proces 
wyłaniania najkorzystniejszych rozwiązań 
projektowych. 
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Szkole Podstawowej nr 29, ul. Piotra Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 

PEKIN 
lp. Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

37. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Jako mieszkańcy czujemy się zastraszeni, właściciele 
intensyfikują działania zmierzające do wysiedlenia 
nas. Wypowiedzieli umowy, podnieśli opłaty, grożą 
dalszymi podwyżkami. Dochodzi też do niszczenia 
mienia. Co w związku z tym? Mieszkańcom odcina się 
energię elektryczną. Takie traktowanie nie jest 
ludzkie. 

Miasto nie ma możliwości poprawy warunków życia 
osób zamieszkujących na prywatnych gruntach, wbrew 
woli właścicieli gruntów. Dlatego w ramach GPR planuje 
się wsparcie osób, których sytuacja rodzinna, społeczna 
lub zdrowotna jest barierą w zaspokojeniu potrzeb 
mieszkaniowych poza Pekinem. 
W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w ramach 
Gminnego Programu Rewitalizacji na Pekinie planuje się 
Intensyfikację działań służb publicznych na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. 

38. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy miało miejsce spotkanie władz miasta z 
właścicielami działek? 

Zabiegano o takie spotkanie, jednak właściciele są 
reprezentowani przez kancelarie adwokackie i 
pracownicy tych kancelarii byli obecni na takim 
spotkaniu. 

39. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Proponuję raczej postawienie komisariatu policji na 
Pekinie niż wprowadzenie pomocy społecznej, byłaby 
to odpowiedź na dewastacje, na które nie reaguje 
samorząd. 

W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców, w ramach GPR na Pekinie planuje się 
intensyfikację działań służb publicznych na rzecz 
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców. 

40. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy to wsparcie (program osłonowy) będzie jakoś 
rozciągnięte w czasie, czy krótkotrwałe, czy to będzie 
miesiąc czy trzy miesiące, jak to będzie wyglądało? 
Mieszkając na Pekinie koszty życia są niższe i 
mieszkańców nie stać na wynajem czegoś na wolnym 
rynku. Mieszkańcy chcieliby znać więcej szczegółów 
programu osłonowego, czy są jakieś progi finansowe? 
Czy pomoc będzie kierowana tylko do 
zameldowanych? 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest 
obejmowanie rodzin i osób wspólnie wypracowanym 
zindywidualizowanym wsparciem, w którym istotnym 
elementem będzie wieloletnie wsparcie finansowe 
pomagające w wynajęciu lokalu po cenach rynkowych. 
Jednocześnie osoby spełniające kryteria uzyskają 
również wsparcie pracowników służb społecznych w 
przygotowaniu wniosków o docelowy przydział 
mieszkania z zasobu komunalnego Miasta Gdyni. W 
związku z faktem, że koszty wynajęcia mieszkania mogą 
być problemem nie tylko dla osób najuboższych 
spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej 
przewiduje się przygotowanie programu osłonowego, 
który umożliwi rozszerzenie wsparcia na większą grupę 
odbiorców. 
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41. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Wielu mieszkańców Pekinu jest zbyt uboga na to, by 
wynająć sobie mieszkanie na wolnym rynku czy 
otrzymać kredyt hipoteczny i jednocześnie zbyt 
dobrze sytuowana (w świetle obowiązujących 
kryteriów dochodowych), aby móc ubiegać się o 
wsparcie z pomocy społecznej czy o uzyskanie lokalu 
komunalnego. 

W związku z faktem, że koszty wynajęcia mieszkania 
mogą być problemem nie tylko dla osób najuboższych 
spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej 
przewiduje się przygotowanie programu osłonowego, 
który umożliwi rozszerzenie wsparcia na większą grupę 
odbiorców. 

42. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Mieszkaniec, który miał budynek pod adresem Orlicz-
Dreszera 31, wyjechał za granicę, po powrocie 
budynek był zburzony, a całe mienie w nim 
zgromadzone zniszczone. Teraz osoba ma drugi 
budynek pod adresem Orlicz-Dreszera 11, część domu 
została mu wyburzona w taki sposób, aby uszkodzić 
pozostałą część budynku. W wyniku tego mieszkanie 
jest kompletnie zalane, nie nadaje się do 
zamieszkania. 

Władze miasta nie mogą wchodzić w relacje między 
właścicielami i mieszkańcami, ale mają prawo i 
obowiązek pomóc mieszkańcom, jeśli ci zdecydują 
poszukiwać rozwiązań poza Pekinem. Jeśli 
mieszkańcowi zdemolowano budynek, poginęły mu 
rzeczy – takimi sprawami samorząd nie ma możliwości 
się zajmować, takimi sprawami zajmują się Policja czy 
prokuratura. Właściwymi organami do rozstrzygania w 
tego rodzaju kwestiach są sądy. 

43. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Przez 30 lat zamieszkiwania na Pekinie osoba słyszała 
już wiele obietnic poprawy, zmiany tego miejsca na 
lepsze. Dzisiejsze obietnice wpisują się w długi szereg 
dotychczas niespełnionych. W 89 roku władze miasta 
mówiły, było to kiedy powstawało osiedle 
stoczniowca, że część mieszkańców będzie 
sukcesywnie przenoszona do nowych bloków, a na 
zwolnionych terenach będą powstawać następne 
budynki wielorodzinne i jednorodzinne. 
Miasto zezwala na to, aby mieszkańców Pekinu 
wyrzucono z zajmowanych przez nich budynków. Tam 
mieszkali dziadkowie i pradziadkowie osoby, która się 
wypowiada. Ludzie, którzy budowali Gdynię. Zdaniem 
mieszkańca Urząd Miasta zezwolił na osiedlanie 
Ukraińców na Pekinie. 

Władze miasta nie odpowiadają za to, kto osiedla się na 
Pekinie, ale mają świadomość, że mieszkańcy Pekinu są 
nierzadko kolejnym pokoleniem osób, które budowały 
Gdynię. Miasto ma świadomość tego, że padały różne 
zobowiązania dotyczące wprowadzenia zmian na 
Pekinie, i że te zobowiązania nie były wykonywane. Od 
lutego na Pekinie zacznie funkcjonować punkt 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w którym 
mieszkańcy będą mogli zacząć pracować nad 
alternatywnym rozwiązaniem mieszkaniowym poza 
granicami Pekinu.  
 

44. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Ja otrzymałem od reprezentanta właścicieli pismo 
„natychmiastową eksmisję z domu”, w odniesieniu do 
programu osłonowego mowa jest o lutym, to znaczy, 
że przed lutym właściciel w każdej chwili może mi 
zburzyć dom? 

Eksmisja może być orzeczona tylko przez sąd. Może być 
z prawem do lokalu socjalnego lub bez takiego prawa. 
Jeśli jest to eksmisja z prawem do lokalu socjalnego, to 
nie można jej wykonać jeśli osoba eksmitowana nie 
otrzyma lokalu do którego będzie mogła się przenieść. 
W przypadku mieszkańców Pekinu zasadna jest 
priorytetowa realizacja orzeczonych wyroków 
eksmisyjnych. Natomiast w przypadku eksmisji bez 
wskazania lokalu socjalnego sprawa jest trudniejsza i 
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warto aby takie osoby były w stałym kontakcie z 
pracownikami MOPS. 

45. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Odnośnie programu osłonowego, gdzie będą te 
mieszkania czy w budynkach prywatnych, jak to 
będzie wyglądało? 

Program osłonowy, o którym mowa jest już od lat 
realizowany w Gdyni w stosunku do osób z podobnymi 
problemami dochodowymi i mieszkaniowymi (jak osoba 
musi za długo czekać na mieszkanie komunalne, to 
miasto dopłaca do rynkowej ceny wynajmu). Program 
ten daje możliwość wpływu na to, gdzie się będzie 
mieszkać. 

46. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy każdy zatem może sobie szukać takiego 
mieszkania? 

Jest to otwarta możliwość, która będzie doprecyzowana 
w trakcie dalszych prac nad programem osłonowym. 
Istotne jest indywidualne podejście do mieszkańców 
Pekinu i na tej podstawie proponowanie wsparcia. 

47. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Dlaczego przez tyle lat nic nie działo się z Pekinem? A 
jeśli usiłuje się wpisać na listę osób oczekujących na 
lokal komunalny, socjalny, to okazuje się, że 
mieszkańcy przekraczają próg dochodowy, że są w 
zbyt dobrej sytuacji finansowej i takie mieszkanie się 
im nie przynależy. Żeby rozwiązać problem Pekinu 
należy stworzyć jakieś bardziej preferencyjne warunki 
dla mieszkańców, żeby mogli wpisywać się na listę 
osób oczekujących na lokal komunalny. Mieszkańcy 
Pekinu, ci co się znajdują na listach oczekujących na 
lokal komunalny, od lat oczekują, a mieszkania 
komunalne często są zajmowane przez osoby dobrze 
sytuowane, które byłoby stać na wynajem, a nawet 
zakup mieszkania na wolnym rynku. 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest 
obejmowanie rodzin i osób wspólnie wypracowanym 
zindywidualizowanym wsparciem, w którym istotnym 
elementem będzie wieloletnie wsparcie finansowe 
pomagające w wynajęciu lokalu po cenach rynkowych. 
Jednocześnie osoby spełniające kryteria uzyskają 
również wsparcie pracowników służb społecznych w 
przygotowaniu wniosków o docelowy przydział 
mieszkania z zasobu komunalnego Miasta Gdyni. W 
związku z faktem, że koszty wynajęcia mieszkania mogą 
być problemem nie tylko dla osób najuboższych 
spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej 
przewiduje się przygotowanie programu osłonowego, 
który umożliwi rozszerzenie wsparcia na większą grupę 
odbiorców. 

48. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Dla tego miejsca był opracowany Miejscowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego (jego opracowanie 
to przecież duży koszt) i po jego opracowaniu nic się 
nie zmieniło. A plan ten ma podobno ulec zmianie. 
Pod hasłem rewitalizacji na Pekinie prowadzono 
badania, mówiono o zmianach, a nic się nie 
wydarzyło. 

Nie planuje się zmiany obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

49. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Ile czasu będzie trwała pomoc świadczona w ramach 
programu osłonowego (3 lata, 2 lata, 5 lat)? 
Mieszkańcy nie dostaną więcej zdrowia, nie dostaną 
więcej pieniędzy, nie będą mieli lepszej pracy, a co 
kiedy skończy się proponowany program osłonowy? 

W ramach przedsięwzięcia planowane jest 
obejmowanie rodzin i osób wspólnie wypracowanym 
zindywidualizowanym wsparciem, w którym istotnym 
elementem będzie wieloletnie wsparcie finansowe 
pomagające w wynajęciu lokalu po cenach rynkowych. 
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Jednocześnie osoby spełniające kryteria uzyskają 
również wsparcie pracowników służb społecznych w 
przygotowaniu wniosków o docelowy przydział 
mieszkania z zasobu komunalnego Miasta Gdyni. W 
związku z faktem, że koszty wynajęcia mieszkania mogą 
być problemem nie tylko dla osób najuboższych 
spełniających kryteria ustawy o pomocy społecznej 
przewiduje się przygotowanie programu osłonowego, 
który umożliwi rozszerzenie wsparcia na większą grupę 
odbiorców. 

50. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Kiedy zdaniem prowadzącego Pekin przestanie 
istnieć? 

To zależy od właścicieli terenu, nie od miasta. 
 

51. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy za pieniądze z rewitalizacji nie można pozyskać 
gruntu Pekinu i na tym gruncie wybudować mieszkań 
dla osób tam żyjących? 

W tej chwili działania miasta na Pekinie w ramach 
rewitalizacji są wycenione na nieco ponad 7 mln zł, nie 
wiadomo ile właściciele by chcieli za odkupienie tego 
gruntu, ale jeśli odwoływać się do rynkowej wartości 
tych działek, to można szacować kwotę rzędu 50-70 
mln zł. Miasto nie ma środków na taki wykup. 

52. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Zanim zacznie się coś dziać (zanim ruszy program 
osłonowy, zanim ludzie zaczną się wyprowadzać) 
ludzie nadal będą tam mieszkać, funkcjonować. Czy 
istniałaby możliwość spotkania mieszkańców z 
właścicielami (nie z pośrednikami czy 
reprezentantami)? Może w wyniku tego spotkania 
zmieniłby się zarządca terenu, na inną bardziej 
przyjazną osobę. Chodzi o to, aby jednak uniknąć 
sytuacji zastraszania, dewastowania mienia 
mieszkańców, żeby właściciele usłyszeli, że 
mieszkańcy też są ludźmi. 

Miasto nie ma możliwości ingerowania w relację 
między właścicielami działek, a mieszkańcami. W celu 
zwiększenia poczucia bezpieczeństwa w ramach GPR na 
Pekinie planuje się Intensyfikację działań służb 
publicznych na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa 
mieszkańców. 
 

53. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

W kwestii tej omawianej pomocy dla mieszkańców. 
Czy mieszkańcy nie mogliby dostać lokali 
komunalnych na preferencyjnych warunkach? 

Gmina nie dysponuje wystarczającą liczbą lokali 
komunalnych. 
 

54. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy można dojść do porozumienia z innymi miastami i 
zaoferować mieszkańcom lokale komunalne w innych 
gminach? 

Koszt budowy lokali komunalnych w gminie lub poza jej 
granicami jest podobny, gminy w tej chwili nie stać na 
tego rodzaju rozwiązanie. 
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55. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Niepokoi horyzont czasowy programu osłonowego, 
niepokoi to, że jeśli zmieni się władza to nie wiadomo 
co dalej z takim programem, czy będzie szansa na jego 
kontynuowanie. 

Istotnym założeniem planowanych działań będzie 
wieloletnie wsparcie. 
 

56. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Na Pekinie zamieszkuje sporo osób w wieku 
senioralnym. Bedzie im trudno zwiększyć swoje 
dochody. 

Planowane wsparcie będzie wspólnie wypracowane i 
zindywidualizowane, będzie odpowiadać potrzebom 
konkretnych rodzin i osób. 
 

57. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

W sprawie wydawania koncesji na wywożenie szamb. 
Nie w każde miejsce na Pekinie jest w stanie dojechać 
każdy wóz asenizacyjny, nie każdy ma sprzęt, aby tam 
dotrzeć, a jak ma taki sprzęt, to nie ma koncesji na 
świadczenie tej usługi w Gdyni. 

Nie ma przeciwwskazań by podmioty spoza Gdyni 
wystąpiły i uzyskały koncesję na wywóz nieczystości 
płynnych. 
 

58. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Właściciele kiedy dokonują jakiegoś wyburzenia to 
zostawiają po sobie bałagan, niekiedy pozostawione 
śmieci przykrywają cienką warstwą ziemi. Dlaczego 
miasto nie nakazuje im sprzątanie swojego terenu? 

Miasto zintensyfikuje działania Straży Miejskiej na tym 
terenie. Straż Miejska może zażądać sprzątnięcia terenu 
i może nałożyć odpowiednie mandaty na właścicieli 
terenu. Jednak w celu wymuszenia na właścicielu 
terenu sprzątnięcia nielegalnych składowisk odpadów 
należy przeprowadzić postępowanie administracyjne, 
które może potrwać kilka lat. 
 

59. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Od kiedy będzie funkcjonował program osłonowy? 
 

Program osłonowy zostanie przygotowany po 
dokonaniu przez pracowników socjalnych diagnozy 
potrzeb mieszkańców. Należy się spodziewać, że 
zostanie on uchwalony w marcu lub kwietniu 2017 r. 
 

60. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Co się stanie, jeśli nie podpiszę umowy z właścicielem, 
wejdę na drogę sądową i otrzymam wyrok eksmisyjny 
z prawem do lokalu socjalnego, czy jeśli tak się stanie 
to mogę nie płacić właścicielowi? 

Miasto nie ma możliwości ingerowania w relację 
między właścicielami działek, a mieszkańcami. Kwestie 
sporne w takich sprawach rozstrzyga sąd. 
 

61. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Umowy jakie otrzymujemy od pośrednika to umowy 
dzierżawy gruntu rolnego, czy one są legalne i ważne? 
Nie dzierżawimy gruntu rolnego tylko działki na 
których są budynki. Czy to nie powinny być umowy 
najmu lokalu?  

Miasto nie ma możliwości ingerowania w relację 
między właścicielami działek, a mieszkańcami. Kwestie 
sporne w takich sprawach rozstrzyga sąd. 
W mieście funkcjonuje kilka Punktów Nieodpłatnej 
Pomocy Prawnej, gdzie mieszkańcy, których nie stać na 
opłacenie prawników mogą uzyskać poradę prawną. 

62. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy istnieje szansa, że przez zasiedzenie działki mogą 
przejść na własność? 

Kwestie takie rozstrzyga sąd. 
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63. Paweł Stolarczyk, radny miasta 
mieszkaniec gminy spoza obszaru 
rewitalizacji. w Szkole Podstawowej 
nr 29, ul. Piotra Ściegiennego 8, 
16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Czy gmina wystąpiła o pozwolenie od właścicieli 
terenu na wstęp pracowników socjalnych na obszar 
Pekinu (czyli na teren prywatny)? 

Pracownicy socjalni mają prawo do interwencji i do 
wejścia na teren prywatny bez zgody właścicieli. Taka 
zgoda zatem jest zbędna. 
 

64. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Mieszkam na ul. Kalkszatajnów 2, na działce która 
należy do urzędu miasta, czy jest możliwość w ramach 
środków na rewitalizację naprawy infrastruktury 
(schody, są one bezpośrednio przy posesji i znajdują 
się na gminnej działce)? Jest to działka nr 12/88. 

Zgłoszona kwestia jest zbyt szczegółowa, by ujmować ją 
w GPR. Wniosek zostanie przekazany do ZDiZ w celu 
ustalenia możliwości realizacji remontu. 

65. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 29, ul. Piotra 
Ściegiennego 8, 16.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki (Pekin) 

Jeszcze raz w kwestii działki nr 12/88, jest na tej 
działce pięć domków. Nie wszyscy mają tam 
podłączenie do kanalizacji i czy w ramach rewitalizacji 
byłaby na to szansa? 

Zgłoszona kwestia jest zbyt szczegółowa, by ujmować ją 
w GPR. Wniosek zostanie przekazany do Wydziału 
Nieruchomości i Wydziału Środowiska w celu ustalenia 
możliwości realizacji postulowanego przedsięwzięcia. 
 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Szkole Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 53, 13.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 

BABIE DOŁY 
nr Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

66. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Czy sieć grzewcza i gazowa nie jest objęta inwestycją? Projekt GPR nie obejmuje inwestycji w rozbudowę sieci 
grzewczej i gazowej na podobszarze rewitalizacji Babie 
Doły. Działania takie mogłyby zostać rozważone przez 
firmy dostawców (OPEC, PGNiG) po realizacji zabudowy 
wynikającej z planu miejscowego. Gmina nie może 
inwestować w rozbudowę lub przebudowę sieci 
gazociągowej lub ciepłowniczej. Rozbudowa sieci 
gazociągowej, ciepłowniczej, jest uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 

67. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Zespół budynków folwarcznych to zabytki. Z Unii 
Europejskiej nie da się wygospodarować pieniędzy na 
remonty? Czasami czytam że prywatne osoby mają 
kamienice i mogą pisać wnioski o dofinansowanie. 

Podobszar rewitalizacji Babie Doły nie będzie mógł 
skorzystać z dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej na działania rewitalizacyjne. Pytanie o 
zabytki odnosi się do programu rewitalizacji budynków 
zabytkowych realizowanego przez gminę. Różnica jest 
taka że w tym miejscu są to budynki gminne a nie 
prywatne więc nie ma możliwości udzielania tej dotacji. 
Realizacja ewentualnych inwestycji i remontów będzie 
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musiała się więc opierać wyłącznie na budżecie 
Wydziału Budynków i/lub MKZ. 

68. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Co z końcówką ulicy Rybaków? Bardzo nam zależy 
żeby tam też coś się działo. Nie mieszkają tam sami 
starzy ludzie. Mamy dzieci które po nas pewnie będą 
dalej remontować i będą tam mieszkać. Trzeba 
przemyśleć co zrobić z tymi ludźmi. Jeżeli chce się tam 
zrobić jakiś skansen to trzeba nas jakoś zabezpieczyć. 
Przesiedlić, a nie nic tam nie robić. Latem jak biorę 
prysznic czasami muszę wziąć miskę żeby się spłukać 
bo tak leci woda. Rewitalizacja powinna ten teren 
koniecznie objąć. 

Końcówka ulicy Rybaków znajduje się poza granicami 
obszaru rewitalizacji. Obowiązujący od 26 września 
2012 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalił strefę ochrony klifu, w granicach 
której znajduje się m.in. zabudowa przy końcu ul. 
Rybaków. W strefie ochrony klifu obowiązuje zakaz 
wznoszenia budynków i budowli oraz realizacji 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, z 
wyjątkiem urządzeń służących funkcjonowaniu morskiej 
przystani rybackiej, niezbędnych, odpowiednio 
zorganizowanych przejść pieszych, miejsc widokowych, 
obiektów służących zapewnieniu stateczności klifu. 
Istniejąca zabudowa, położona w strefie ochrony klifu, 
zagrożona jest osuwiskami, co stanowi zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi oraz koliduje z zasadami ochrony 
klifu. Powinna zatem ulec likwidacji. Obowiązuje zakaz 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących 
budynków.  
 
Z uwagi na takie ustalenia planu miejscowego, nie jest 
możliwe rozbudowywanie infrastruktury technicznej w 
tym obszarze.  
 
Ponieważ teren ten znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, kwestie pomocy w rozwiązaniu 
problemów mieszkańców końca ul. Rybaków będą 
rozpatrywane poza GPR. 

69. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Jeśli chodzi o wodociąg to jest istniejąca instalacja. 
Infrastruktura ogólnie rzecz biorąc całej ulicy 
Rybaków to jest sprawa, którą trzeba rozwiązać. 
Wodociąg mamy, ale na kocu jest problem z 
ciśnieniem wody. Prąd mamy, ale spełnianie norm 
napięcia jest średnie. Mamy telefon, ale nikt nie 
zainwestuje w dostęp do Internetu 
szerokopasmowego, bo już w tej chwili 
telekomunikacja twierdzi, że 10 Mb/s to jest 
maksimum. Dla pięciu czy dziesięciu osób nikt nie 
pociągnie światłowodu. 

Jak w pkt. 68. 
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70. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Nie mieszkam na końcu, tylko w tej części ul. Rybaków 
która nie jest objęta, ale w miejscowym planie 
zagospodarowania po drugiej stronie ulicy mają 
powstać chyba 24 budynki. W tej chwili problem jest z 
dostępem do internetu, prądu, kanalizacji.  
To nie zachęca do inwestowania. 

Wskazana w projekcie GPR rozbudowa sieci kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej może zachęcić do 
inwestowania na terenach wskazanych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z 
art. 7 ustawy Prawo energetyczne przedsiębiorstwo 
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub 
dystrybucją paliw gazowych lub energii jest obowiązane 
do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z 
podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, na 
zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, 
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, a 
żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia 
do sieci i odbioru. Podmiot ubiegający się o 
przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie 
warunków przyłączenia do sieci, zwanych „warunkami 
przyłączenia”, w przedsiębiorstwie energetycznym, do 
którego sieci ubiega się o przyłączenie. Za przyłączenie 
do sieci pobiera się opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
Budowa sieci telekomunikacyjnej również jest 
zadaniem gestorów tych sieci. 

71. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Tam będzie zrobione, a tu getto. To będzie jeszcze 
gorzej wyglądało niż w tej chwili. 

Końcówka ulicy Rybaków znajduje się poza granicami 
obszaru rewitalizacji. Obowiązujący od 26 września 
2012 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalił strefę ochrony klifu, w granicach 
której znajduje się m.in. zabudowa przy końcu ul. 
Rybaków. W strefie ochrony klifu obowiązuje zakaz 
wznoszenia budynków i budowli oraz realizacji 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, z 
wyjątkiem urządzeń służących funkcjonowaniu morskiej 
przystani rybackiej, niezbędnych, odpowiednio 
zorganizowanych przejść pieszych, miejsc widokowych, 
obiektów służących zapewnieniu stateczności klifu. 
Ponieważ istniejąca zabudowa położona w strefie 
ochrony klifu zagrożona jest osuwiskami stanowiącymi 
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zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz koliduje z 
zasadami ochrony klifu, powinna ulec likwidacji. 
Obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejących budynków.  
 
Ponieważ teren ten znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, jakiekolwiek działania, które mogłyby 
zostać przeprowadzone na tym terenie (w tym kwestie 
pomocy w rozwiązaniu problemów mieszkańców końca 
ul. Rybaków) będą prowadzone niezależnie od procesu 
rewitalizacji. 

72. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

To będzie wyglądało jak slums. Tam już teraz ludzie 
chodzą. 

Jak w pkt. 71. 

73. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Tam jest też niedokończona droga z płyt yomb. Jak w pkt. 71. 

74. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Jest wodociąg, nie trzeba mieć pozwolenia na 
budowę, trzeba go tylko wyremontować. 

Jak w pkt. 71. 

75. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Jeżeli tam się nie będzie chciało nic robić to najlepiej 
rozburzyć i nas gdzieś wysiedlić. Zrobić pola zielone, 
będzie ślicznie. 

Ponieważ teren ten znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, kwestie pomocy w rozwiązaniu 
problemów mieszkańców końca ul. Rybaków będą 
rozpatrywane poza GPR. 

76. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 28 przy ul. Zielonej 
53, 13.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 

Na wysokości plebanii koło kościoła jest plac. 
Zastanawiam się czy miasto mogłoby zainwestować w 
znak parkingu i wymalowanie tam miejsc 
parkingowych. Teraz są średnio potrzebne, ale od 
maja ludzie, przez te wszystkie szlabany na osiedlu, 
zaczęli tam parkować . Może można to uporządkować 
i ułatwić tym ludziom zejście. Parkują dlatego, żeby 
dość do plaży. 
 
 
 
 
 

Propozycja jest interesująca i zgodna z założeniami 
Programu. Kwestia wymalowania miejsc postojowych 
jest jednak zbyt szczegółowa by ujmować ją w GPR. Do 
rozpatrzenia na poziomie operacjonalizacji 
poszczególnych zapisów GPR w trakcie jego realizacji. 
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SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 192, 30.01.2017 r. 
dla podobszaru rewitalizacji 

ZAMENHOFA I OPATA HACKIEGO 
nr Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

77. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Nieszczelny kanał burzowy zlokalizowany przy 
budynku ul. Opata Hackiego 23 wylał. Kto za to 
zapłaci?  

Przyznawaniem odszkodowań z tytułu poniesionych 
szkód zajmują się sądy. 

78. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy dojdzie do eksmisji uciążliwych sąsiadów w 
budynku Opata Hackiego 29? 

Przenoszenie uciążliwych lokatorów z mieszkań 
socjalnych to temat wykraczający poza zakres 
szczegółowości na którym formułowane są zapisy GPR. 
Tym niemniej w przytoczonej sprawie Prezydent podjął 
decyzje o wykonaniu eksmisji poza kolejnością. 

79. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Dlaczego budynki należące do wspólnot 
mieszkaniowych mają tak małą dotację w porównaniu 
do dotacji dla budynków komunalnych? Tylko 400 tys. 
zł. 

Dotacje dla wspólnot mieszkaniowych przyznawane w 
procesie rewitalizacji regulowane są na zasadami, które 
zostały określone w Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. tj. przez 
operatora funduszy unijnych przeznaczonych na 
działania rewitalizacyjne. 

80. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy coś będzie robione na budynku Zamenhofa 7?  Budynek Zamenhofa 7 należy do wspólnoty 
mieszkaniowej, w związku z tym decyzje o remontach 
podejmuje wspólnota. W takim przypadku gmina 
partycypuje w kosztach remontu proporcjonalnie do 
własnego udziału. 
 
Wspólnota mieszkaniowa Zamenhofa 7 nie wzięła 
udziału w naborze wniosków o dofinansowanie 
remontów części wspólnych budynków. 

81. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Budynek Zamenhofa 11 jest budynkiem 
spółdzielczym. Czy może korzystać z dofinansowania? 

Zasady naboru wniosków o dofinansowanie remontów 
części wspólnych budynków nie obejmowały budynków 
spółdzielczych. Na etapie przygotowywania inwestycji 
obejmującej zagospodarowanie terenu między ulicami 
Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II), Gdyńska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa uzgodniła z Gminą zakres w 
jakim inwestycja miejska obejmie wybrane elementy 
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zagospodarowania terenu wokół budynku Zamenhofa 
11. 

82. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

W budynku Zamenhofa 7 robaki chodzą po korytarzu, 
jest brudno, nie na wody. 

Budynek Zamenhofa 7 należy do wspólnoty 
mieszkaniowej, w związku z tym decyzje o remontach 
podejmuje wspólnota. W takim przypadku gmina 
partycypuje w kosztach remontu proporcjonalnie do 
własnego udziału. 
 
Wspólnota mieszkaniowa Zamenhofa 7 nie wzięła 
udziału w naborze wniosków o dofinansowanie 
remontów części wspólnych budynków. 

83. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Do trzech budynków komunalnych chcecie podłączyć 
ciepłą wodę. Jestem z Opata Hackiego 25, moja 
wspólnota nie złożyła żadnych wniosków. Jesteśmy 
zadłużeni, nie mamy środków własnych. Jeżeli 
podłączacie te trzy bloki dlaczego wszystkich nie 
podłączyć od razu? 
 

Wspólnoty oraz Spółdzielnie Mieszkaniowe otrzymały 
informację dotyczącą warunków na jakich OPEC może 
przystąpić do realizacji instalacji ciepłej wody w 
budynkach. Informacja była również zachętą do 
skoordynowania zamierzeń inwestycyjnych wspólnot, z 
robotami budowlanych realizowanymi przez Gminę. 
Inwestycje OPECu wymagają wkładu własnego 
wspólnot – nie można tego pominąć. 

84. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy budynek Zamenhofa 11 będzie podłączony do 
ciepłej wody użytkowej? 

Ze strony spółdzielni nie było takiej deklaracji. Gmina 
nie ma możliwości wymuszania na podmiotach 
zewnętrznych uczestnictwa w procesie rewitalizacji. 

85. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

W omawianym projekcie zagospodarowania jest 
mowa o ul. Św. Mikołaja. O którą część chodzi? Są 
trzy. Przed torami, za torami i koło Hutniczej. Co 
obejmuje projekt w rejonie ul. Św. Mikołaja? Czy tylko 
deszczówkę? Czy zagospodarowanie śmieciowiska na 
działce Urzędu Miasta? 

Odwodnienie obszaru rewitalizacji wymaga inwestycji 
wykraczających poza granice tego obszaru. Ul. Św. 
Mikołaja znajduje się w większości poza granicami 
obszaru rewitalizacji, niemniej niezbędny zakres robót 
na jej odcinku za torami obejmuje: realizację nowego 
kanału deszczowego, podłączenie go do rzeki Chylonki 
oraz utwardzenie nawierzchni na odcinku od przejścia 
tunelowego pod torami, wzdłuż płotu przedsiębiorstwa 
MORPAK, aż do rzeki. Zgłoszone przez mieszkankę 
problemy tamtego rejonu zostały przekazane do ZDiZ 
celem rozważenia działań naprawczych. 

86. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Jeśli będziemy podłączać ciepłą wodę, to żeby to było 
na zasadach prądu i gazu – osobom które nie płacą 
zamyka się dopływ. Żebyśmy znowu nie ponosili 
kosztów za dłużników. 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Zagadnienia 
dotyczące egzekucji zadłużeń będą operacjonalizowane 
na etapie realizacji programu. 
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Projekt termomodernizacji budynków komunalnych 
zakłada realizację indywidualnego opomiarowania 
mieszkań (ciepłomierze i wodomierze). Umożliwi to 
identyfikowanie lokali, w których mieszkańcy generują 
zadłużenie. 

87. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Jestem przewodniczącym wspólnoty Zamenhofa 12. 
Projekt zagospodarowania nie uwzględnia ani jednego 
miejsca parkingowego przed naszym blokiem. Czy 
możliwe jest uwzględnienie poprawek w projekcie? 

Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 

88. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Przy garażach zlokalizowanych wzdłuż ul. Morskiej – 
pomiędzy ul. Chylońską a szkołą –  zbiera się woda 
deszczowa. Czy planowane jest odwodnienie tego 
terenu? 

Teren pomiędzy ulicami Morską a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. jego odwodnienie. W związku z 
tym, że teren leży poza granicami obszaru rewitalizacji, 
zakres działań inwestycyjnych i ich harmonogram 
zostanie ustalony po stosownych konsultacjach z 
mieszkańcami. Działania te zostaną wpisane jako 
uzupełniające do GPR. 

89. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

1. Czy będzie możliwy wykup zrealizowanych miejsc 
postojowych?  
2. Czy program rewitalizacji pomoże rozwiązać 
problemy związane z uciążliwością sklepów 
monopolowych na osiedlu? 

Ad. 1. Planowane w procesie rewitalizacji miejsca 
postojowe są z założenia ogólnodostępne. Nie będzie 
możliwości ich wykupienia.  
Ad. 2. Uciążliwości związane ze sprzedażą alkoholu na 
osiedlu to kwestie z zakresu kodeksu wykroczeń oraz 
procedur przyznawania/odbierania koncesji na 
sprzedaż alkoholu. Brak możliwości zapisania tych 
działań w GPR, gdyż kwestie te regulowane są 
przepisami ustaw, a nie miejskiego programu. 

90. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Zgodnie z projektem zagospodarowania, wiata 
śmietnikowa dla budynku Zamenhofa 12 (która musi 
ulec likwidacji ze względu na poszerzenie ul. 
Zamenhofa) ma być zlokalizowana przed budynkiem 
Zamenhofa 14. Czy jest możliwa zmiana projektu? 

Teren pomiędzy ulicami Morską, a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. docelową lokalizację wiat 
śmietnikowych. W związku z tym, że teren leży poza 
granicami obszaru rewitalizacji, zakres działań 
inwestycyjnych i ich harmonogram zostanie ustalony po 
stosownych konsultacjach z mieszkańcami. 
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II i III) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
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dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 
Działania te zostaną wpisane jako uzupełniające do 
GPR.  

91. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Zmiana lokalizacji wiaty z powrotem w rejon ul. 
Zamenhofa dałaby szansę na zwiększenie liczby miejsc 
postojowych pomiędzy budynkami Zamenhofa 12 i 
14. Na początku mieliśmy mieć 48, z tego co wiem 
teraz będą 42. Samochodów przybywa. Czy jest 
możliwa zmiana projektu? 

Jak w pkt. 90. 

92. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Gmina sprzedając mieszkania oszukała mieszkańców, 
bo sprzedawała je z wadą polegającą na tym że blok 
jest zalewany wodą deszczową z sąsiadującego 
nieszczelnego kanału. Nie dostaliśmy nawet żadnej 
zniżki. 

Tego rodzaju spory rozstrzyga sąd. W tym przypadku 
niezadowolone osoby powinny złożyć pozew.  

93. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Pytanie dotyczy wieżowców 14, 10, 6. Czy one ze 
względów finansowych zostały przesunięte na 
późniejszy etap rewitalizacji?  

Teren pomiędzy ulicami Morską, a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. docelową lokalizację wiat 
śmietnikowych. Teren leży poza granicami obszaru 
rewitalizacji, działania inwestycyjne na tym obszarze 
zostanę ustalone po stosownych konsultacjach z 
mieszkańcami. Działania te zostaną wpisane jako 
uzupełniające do GPR. 

94. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Newralgiczne miejsce w tej części osiedla to droga 
dojazdowa do szkoły przy budynku Zamenhofa 12. 

Działania na tym obszarze będą realizowane w ramach 
inwestycji w kanalizację deszczową. 

95. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Budynki Zamenhofa 2-14 są jeszcze całkiem ładne. 
Bolączką jest stan dojazdów, brak miejsc postojowych 
i drogi wewnętrzne. 

Teren pomiędzy ulicami Morską, a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. docelową lokalizację wiat 
śmietnikowych. W związku z tym, że teren leży poza 
granicami obszaru rewitalizacji, zakres działań 
inwestycyjnych i ich harmonogram będzie traktowany 
jako działania uzupełniające do GPR. 

96. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy dla remontów na budynkach gminnych też będzie 
przetarg? 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
odnoszą się wiec do trybów według których 
realizowane będą poszczególne przedsięwzięcia.  
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Gmina realizuje inwestycje zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych. 

97. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Dlaczego upieracie się, żeby ul. Komierowskiego była 
dwukierunkowa, a nie jednokierunkowa? Jeżeli byłaby 
jednokierunkowa, miejsc parkingowych byłoby 
znacznie więcej. Nie byłoby problemu z parkowaniem 
gdy na tereny sportowe Checz przyjeżdżają z całego 
Wybrzeża. W momentach szczytowych, w obrębie ul. 
Komierowskiego jest około 70 samochodów. To 
problem dla mieszkańców. Nie byłoby problemu 
gdyby nie było boiska. Niech ci Państwo zobowiążą się 
do okrojenia swojej działalności poprzez likwidację 
kortów żeby zwiększyć liczbę miejsc parkingowych. 
Jeśli chodzi o osiedle Ramułta i Morska 186 nikt nie 
wiedział, że takie coś się szykuje. Czy państwo 
będziecie coś robić z problemem parkingowym?  

Realizacja ul. Komierowskiego (faza I projektu) 
związana jest z realizacja kolektora deszczowego 
odwadniającego całe osiedla Zamenhofa i Opata 
Hackiego. Jej realizacja jest nieodzownym elementem 
całego układu komunikacyjnego. 
 
Problem miejsc postojowych w obrębie ul. 
Komierowskiego jest częścią większego problemu 
parkingowego na granicy dzielnic Chylonia i Leszczynki. 
Wymaga on głębszej analizy i wypracowywania 
satysfakcjonujących rozwiązań na terenach 
obejmującym obszar przynajmniej od Estakady 
Kwiatkowskiego do ul. Chylońskiej. Zagadnienie to 
wykracza poza obszar rewitalizacji, ale zostanie wpisane 
jako uzupełniające do GPR.  

98. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Problem parkingowy generuje także szkoła. Teraz jest 
w niej ponad 700 uczniów. Rano na osiedlu nie da się 
zaparkować samochodu, bo blokują je przyjeżdżający 
uczniowie. Pod blokiem, na parkingach, na trawnikach 
stoi pełno samochodów. Byliśmy u dyrektora, to 
powiedział że nic nie może zrobić. Niech zrobi na 
terenie szkoły parking, tam jest tyle miejsca. 

Problem miejsc postojowych dla uczniów i 
pracowników Zespołu Szkół Ekologiczno-
Transportowych jest częścią większego problemu 
parkingowego na granicy dzielnic Chylonia i Leszczynki. 
Jest to zagadnienie częściowo wykraczające poza obszar 
rewitalizacji, w związku z tym będzie wpisane jako 
uzupełniające do GPR. Wymaga ono głębszej analizy i 
wypracowywania satysfakcjonujących rozwiązań na 
terenach obejmującym obszar przynajmniej od 
Estakady Kwiatkowskiego do ul. Chylońskiej. 
Pierwszym krokiem będzie zorganizowanie spotkania 
przedstawicieli ZDiZ, szkoły, Checzy w celu 
zaproponowania rozwiązań zasygnalizowanego 
problemu.  

99. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Jaki jest koszt przyłączenia do bloku ciepłej wody? Ile 
wspólnota musi wyłożyć? 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Zagadnienia 
dotyczące szacowania kosztów inwestycji stanowią 
początkowy etap przygotowania inwestycji – są 
zróżnicowane i przyjmowane indywidualnie dla każdego 
budynku. 
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100. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Na osiedlu są  32 puste mieszkania. W bloku Opata 
Hackiego 25 są dwa wyremontowane, którymi 
zarządza gmina. Dlaczego nie są wynajęte?  
 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Kwestia mieszkań w 
zasobie komunalnym do takich nie należy. Tego rodzaju 
sygnały będą jednak analizowane w celu zasiedlania 
pustostanów, jeśli takie istnieją.  

101. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w Szkole 
Podstawowej nr 10 przy ul. Morskiej 
192, 30.01.2017 r. 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

W budynku Zamenhofa 13 stoi puste 
wyremontowane mieszkanie trzy lata. 

Jak w pkt. 100. 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE w Gdynia Obserwatorium Zmian InfoBox przy ul. Świętojańskiej 30, 31.01.2017 r. 
dla całego obszaru rewitalizacji w 

GDYNI 
nr Imię i nazwisko, rodzaj 

interesariusza 
Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

102. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Odnośnie ul. Uczniowskiej. Czy miasto planuje jej 
wyremontowanie albo poszerzenie ze względu na 
szkołę, żłobek i warunki jakiem obok panują, na 
Chwarznieńskiej przy barakach? 

Zmiany na ul. Uczniowskiej planowane są w ramach 
realizacji zadania pn. Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego 
i osiedlowych przestrzeni publicznych przeznaczonych 
dla mieszkańców osiedla. Szczegółowe rozwiązania 
projektowe dla ulicy zostaną zaproponowane na etapie 
konkursu architektoniczno-urbanistycznego, a 
następnie projektu wykonawczego dla ciągu. Głos 
mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę przy 
projektowaniu ostatecznych rozwiązań. 

103. Uwaga zgłoszona przez Pawła 
Stolarczyka na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

W którym miejscu powstanie centrum sąsiedzkie i 
mediateka? 

Zapisy GPR zostaną uzupełnione o informację dotyczącą 
lokalizacji centrum sąsiedzkiego z biblioteką. Planowana 
lokalizacja to gmina działka przy skrzyżowaniu ulic 
Rolniczej i Chwarznieńskiej 

104. Uwaga zgłoszona przez Pawła 
Stolarczyka na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Co z miejscami parkingowymi i ewentualnym 
poszerzaniem ul. Rolniczej? 

Wskazany teren znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji. W ramach GPR nie przewiduje się 
przebudowy ul. Rolniczej. Inwestycja jest 
przygotowywana w innym trybie. 

105. Uwaga zgłoszona przez Lechosława 
Dzierżaka na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Zmieniony będzie cały miejscowy plan? Zapisy GPR zostaną uzupełnione o informację dotyczącą 
niezbędnej zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Zmiana planu 
obejmować będzie tylko fragment niezbędny do 
realizacji planowanej inwestycji. 
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106. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Bloki na Chwarznieńskiej 30, 32 i 34, gdzie dojazd jest 
tylko od strony ul. Chwarznieńskiej. Przy planowanym 
jej remoncie i trudności z parkowaniem stworzy duży 
problem. Czy to zostało uwzględnione? 

Zapisy GPR nie odnoszą się do rozwiązań projektowych 
przebudowy ul. Chwarznieńskiej. Kwestia dojazdu do 
budynków przy ul. Chwarznieńskiej zostanie 
przeanalizowana. 

107. Uwaga zgłoszona przez Andrzeja 
Bień na spotkaniu konsultacyjnym w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic dzielnicy 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Na ZOH działania społeczne odbywają się od kilku lat, 
dzieje się to w fajny sposób. Na pozostałych 
obszarach jesteśmy na początku procesu. Czy tam też 
mamy takich partnerów? 

Na poszczególnych podobszarach rewitalizacji w 
realizację działań społecznych włączeni zostali 
partnerzy pozarządowi mający doświadczenie w pracy z 
tego rodzaju środowiskami i problemami z jakimi 
borykają się mieszkańcy. 

108. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Na jakim etapie jest projektowanie ulicy 
Nauczycielskiej? Pogodna 4 i 6 nie mają swoich miejsc 
parkingowych, cała ulica Pogodna jest załadowana 
samochodami. Często jeździ się po chodniku. Przy SP 
nr 35 jest nieużytkowany od wielu lat tor około 100-
metrowy. Można wykorzystać plac który nie wymaga 
zbyt dużej niwelacji. Może zrobić w tym miejscu 
miejsca parkingowe? 

Szczegółowe rozwiązania projektowe w ramach  
przedsięwzięcia pn. Rekonstrukcja elementów układu 
drogowego w obrębie ul. Nauczycielskiej. Poprawa 
układu drogowego i dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców w obrębie osiedla. będą znane na etapie 
przygotowania inwestycji, po zbadaniu uwarunkowań 
technicznych. Głos mieszkańców zostanie wzięty pod 
uwagę przy projektowaniu ostatecznych rozwiązań. 

109. Uwaga zgłoszona przez Pawła 
Stolarczyka na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Na początku mieliśmy definicję rewitalizacji – łączy w 
sobie komponent inwestycyjny dotyczący zmieniania 
przestrzeni z komponentem społecznym. Jak będzie 
realizacja przez gminę komponentu przestrzennego 
na Pekinie? 

W ustawie o rewitalizacji czytamy art. 2 pkt 1. 
„Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony 
w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane 
działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i 
gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone 
przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie 
gminnego programu rewitalizacji.”  
 
Wskazanie Pekinu jako obszaru rewitalizacji nie było 
wynikiem założonych ad hoc wiązek działań 
komplementarnych (społecznych i inwestycyjnych), ale 
wiązało się z dostrzegalnym od lat kryzysem jakości 
zamieszkania na tym obszarze, szczególnym 
nagromadzeniem zjawisk zagrażających ładowi 
społecznemu i przestrzennemu. W toku prac nad 
opracowaniem listy realnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych dla Pekinu, z uwzględnieniem 
wszelkich uwarunkowań obszaru, na czele z planami 
właścicieli nieruchomości, za priorytetowe Gmina 
uznała przeciwdziałanie zagrożeniu wynikającemu z 
wielowymiarowego wykluczenia społecznego 
mieszkańców obszaru oraz zagwarantowanie 
czytelnego podziału ról między mieszkańcami, 
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właścicielami terenów i miastem. „Komplementarność” 
w przypadku Pekinu rozumiana jest więc, zgodnie z 
cytowaną definicją, jako wzajemne uzupełnianie działań 
każdej z trzech ww. stron – interesariuszy procesu. 
Komponent przestrzenny został czytelnie wskazany 
przez właścicieli nieruchomości, jako ich cel i w ten 
sposób będzie realizowany. 
 
W rezultacie powyższego podziału kompetencji nastąpi 
poprawa jakości życia osób którym zależy na poprawie 
jakości życia, a jednocześnie możliwe będzie 
wyprowadzenie samego terytorium ze stanu 
kryzysowego przestrzennego, środowiskowego i 
gospodarczego.  

110. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Ale na te działania inwestycyjne musi wydać zgodę 
miasto. Oni muszą zgłosić się z projektami i poprosić o 
akceptację. Kiedy to mniej więcej nastąpi, żebyśmy 
my jako mieszkańcy mieli wyobrażenie o tym, co nas 
czeka. 

Gmina nie dysponuje wiedzą na temat harmonogramu i 
zakresu planowanych przez właścicieli działań 
inwestycyjnych w obrębie Wzgórza Orlicz-Dreszera. 
Intencje inwestycyjne właścicieli widoczne są jednak od 
kilku lat. Opis planowanych działań rewitalizacyjnych 
znajdujący się w GPR wynika wprost z konsekwencji 
jakie działania właścicieli oznaczają dla mieszkańców 
Pekinu. Podstawowym zadaniem Gminy w tym 
przypadku jest opracowanie indywidualnych planów 
wsparcia dla tych mieszkańców, którzy na skutek 
podejmowanych przez właścicieli nieruchomości 
działań stają przed realnym zagrożeniem bezdomności. 
Inwestowanie jest działaniem komplementarnym, lecz 
nie po stronie miasta.   

111. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Czy będziemy brani pod uwagę w programie 
Mieszkanie plus? 

Mieszkanie plus jest programem rządowym. Zasady 
uczestnictwa w nim określane będą na poziomie 
centralnym. Zapisy GPR nie odnoszą się do tego 
programu. 

112. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Co z tymi, którzy są w miarę dobrze urządzeni i nie 
chcieliby opuszczać Pekinu? Miasto nie będzie 
ingerować bo to teren prywatny ale cofając się wstecz 
miasto kiedyś zdecydowało że budowniczy się tam 
osiedlili. 

W świetle obowiązujących przepisów Gmina nie jest 
stroną przy rozmowach pomiędzy mieszkańcami, a 
właścicielami gruntów, a tym samym nie ma wpływu na 
umowy i ustalenia zawierane pomiędzy nimi. Osoby 
które decydują się nie korzystać z proponowanego 
programu osłonowego, a więc zakładają samodzielne 
zadbanie o jakość zamieszkania, muszą liczyć się z 
niewiadomą odnośnie działań właścicieli na tym 
terenie. Wszelkie spory takich mieszkańców 
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(dzierżawców, najemców lub innego typu lokatorów) z 
właścicielami będą rozstrzygane indywidualnie na 
drodze cywilno-prawnej – bez udziału miasta. 
 
Oferta przygotowana w ramach rewitalizacji przez 
Gminę dotyczy wsparcia mieszkańców Pekinu w 
poszukiwaniu i utrzymaniu mieszkania poza wzgórzem 
Orlicz-Dreszera. 

113. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Czy miasto planuje budowę komunalną czy socjalną 
dla mieszkańców Pekinu? 

Zapisy GPR nie odnoszą, nie przewidują działań 
służących powiększeniu zasobu mieszkań komunalnych. 
Powiększenie zasobu komunalnego zostało 
przewidziane w dokumencie „Wieloletni program 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w 
latach 2017-2021”.  
 
O przyznaniu mieszkania socjalnego decyduje w sposób 
indywidualny sąd. W tej chwili wyroki eksmisyjne z 
prawem do lokalu socjalnego posiada kilkanaście rodzin 
z Pekinu. Tym osobom zostanie przyznane mieszkanie.  

114. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki 

Błędem jest brak jasno sprecyzowanej struktury 
wydatków dla Pekinu. 

Rozdział 7.6 GPR w całości odnosi się do struktury 
działań i mechanizmu ich finansowania w odniesieniu 
do podobszaru Pekin. 

115. Uwaga zgłoszona przez Marikę 
Domozych na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Są dwa połączenia Oksywia Górnego z Dolnym. O 
którą drogę chodzi w GPR? 

Przedmiotem działania pn. Integracja Oksywia Dolnego 
i Górnego poprzez utworzenie traktu oraz parku leśnego 
pomiędzy ulicami Żeglarzy i Bosmańską jest realizacja 
połączenia pieszego od wejścia do lasu za budynkiem 
ul. Żeglarzy 5 do wejścia w okolicy sklepu Biedronka 
przy ul. Bosmańskiej 45. 

116. Uwaga zgłoszona przez Marikę 
Domozych na spotkaniu 
konsultacyjnym w Obserwatorium 
Zmian InfoBox, 31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Czy środki dla ul. Arciszewskich przewidują także 
elewacje? Są tam kamienice, które będą wkrótce 
wpisane do rejestru zabytków. 

W ramach zadania pn. Współpraca ze wspólnotami 
mieszkaniowymi w zakresie remontów i 
zagospodarowania przestrzeni przewidziano 
dofinansowanie remontów części wspólnych w 
budynkach wspólnotowych, zgodnie z zakresem jakie 
wskazały same wspólnoty. W zasadach dofinansowania 
możliwy jest także remont elewacji. 

117. Uwaga zgłoszona przez Andrzeja 
Bień na spotkaniu konsultacyjnym w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Oksywie jest bardzo duże, problemy są zróżnicowane. 
Czy w ramach działań socjalnych przewidujemy jakieś 
nowe, inne od tego co do tej pory funkcjonowało? 
Chodzi mi głównie o ul. Żeglarzy. 

Planowana jest intensyfikacja pracy z mieszkańcami 
trudnych miejsc wprowadzenie nowych rozwiązań np. 
w postaci centrum sąsiedzkiego. Ważne jest, by czerpać 
z dotychczasowych doświadczeń z osiedla Zamenhofa, 
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Opata Hackiego i rozpocząć działania od budowania 
wśród mieszkańców poczucia związku i 
odpowiedzialności za swoje najbliższe sąsiedztwo. 

118. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic dzielnicy 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Czy na ZOH będzie parking przed mediateką? Czy 
będzie chodnik po drugiej stronie, przy fotografie? Czy 
w stronę Chylonki na Mikołaja kawałek łąki będzie 
zagospodarowany na parking? 

Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II) 
obejmujący plac wokół budynku istniejącej biblioteki, 
będzie ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 
Odwodnienie obszaru rewitalizacji (faza I projektu) 
wymaga inwestycji wykraczających poza granice 
podobszaru rewitalizacji – w rejonie ul. Św. Mikołaja na 
odcinku za torami. Inwestycja w tym rejonie obejmuje: 
realizację nowego kanału deszczowego, podłączenie go 
do rzeki Chylonki oraz utwardzenie nawierzchni na 
odcinku od przejścia tunelowego pod torami, wzdłuż 
płotu przedsiębiorstwa MORPAK, aż do rzeki. W ramach 
tej części inwestycji nie przewidziano realizacji 
parkingów. 

119. Uwaga zgłoszona przez uczestnika 
spotkania konsultacyjnego w 
Obserwatorium Zmian InfoBox, 
31.01.2017 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

Chciałem zwrócić uwagę na problem braku zejścia na 
bulwar. Rewitalizacja przewiduje zejście na Osadzie 
Rybackiej, koło wąwozu. W tym miejscu nie ma 
falochronu. Sztormy wycinają na wysokości wąwozu 
plażę na półtora metra. Trzeba by to zejście zrobić 
tam gdzie jest kanalizacje deszczowa i tam, gdzie jest 
falochron. Tak jest w okolicach Muchowskiego, ale 
tam są tereny wojskowe. 

Realizacja zejścia do bulwaru przewidziana jest w 
ramach zadania pn. Wykorzystanie potencjału 
gospodarczego oraz poprawa warunków zamieszkania 
w obrębie Osady Rybackiej. Na etapie przygotowania 
GPR analizowano także inne lokalizacje połączenia z 
bulwarem. Zejście w okolicy ul. Muchowskiego nie 
uzyskało zgody wojska. 

UWAGI ZGŁOSZONE W 
MOBILNYCH PUNKTACH KONSULTACYJNYCH 

nr Imię i nazwisko, rodzaj 
interesariusza 

Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

120. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (przedstawiciele zarządów 
wspólnot Zamenhofa 12 i 14) 

Teren sąsiadujący z 
podobszarem 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Należy przeprojektować dojazd do Zespołu Szkół 
Ekologiczno-Transportowych uwzględniając realizację 
miejsc postojowych vis-a-vis budynku Zamenhofa 12 
oraz spowolnienie ruchu.  

Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II i III) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
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projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 

121. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (przedstawiciele zarządów 
wspólnot Zamenhofa 12 i 14) 

Teren sąsiadujący z 
podobszarem 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

W projekcie należy wrysować miejsca postojowe dla 
osób niepełnosprawnych. 

Jak w pkt. 120. 
 

122. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (przedstawiciel zarządu wspólnoty 
Zamenhofa 12) 

Teren sąsiadujący z 
podobszarem 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

W projekcie „Rewitalizacji” zaprojektowano bardzo 
dużo dróg wewnętrznych i trzy wjazdy na osiedle. To 
za dużo. Należy przeorganizować ruch wewnątrz tej 
części osiedla, a na zaoszczędzonym terenie 
zrealizować więcej miejsc postojowych. 

Teren pomiędzy ulicami Morską a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. lokalizacje parkingów i dojazdów. 
W związku z tym, że teren leży poza granicami obszaru 
rewitalizacji, zakres działań inwestycyjnych i ich 
harmonogram zostaną ustalone po stosownych 
konsultacjach z mieszkańcami. 
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II i III) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 
Działania te zostaną wpisane jako uzupełniające do 
GPR. 

123. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (przedstawiciel zarządu wspólnoty 
Zamenhofa 12) 

Teren sąsiadujący z 
podobszarem 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Należy przeprojektować lokalizację wiaty 
śmietnikowej budynku Zamenhofa 12 likwidowaną w 
związku z poszerzeniem ul. Zamenhofa, w miejsce 
wskazane przez wspólnotę, a nie zgodnie z projektem 
rewitalizacji. 

Teren pomiędzy ulicami Morską a Zamenhofa posiada 
zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu, 
uwzględniający m.in. docelową lokalizację wiat 
śmietnikowych. W związku z tym, że teren leży poza 
granicami obszaru rewitalizacji, zakres działań 
inwestycyjnych i ich harmonogram zostaną ustalone po 
stosownych konsultacjach z mieszkańcami. 
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II i III) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 
Działania te zostaną wpisane jako uzupełniające do 
Gminnego Programu Rewitalizacji.  
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124. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (przedstawiciel zarządu wspólnoty 
Zamenhofa 1) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego oraz 
obszary sąsiednie 

Należy zadbać o oznakowanie miejsc postojowych na 
drogach wewnętrznych umożliwiające egzekwowanie 
właściwego parkowania. 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR, podobnie 
jak projekt wykonawczy zagospodarowania terenu, nie 
proponują rozwiązań dotyczących oznakowania dróg 
wewnętrznych.  
 
Zasadnym jest przeanalizowanie właściwego 
oznakowania dróg wewnętrznych, które umożliwi 
służbom miejskim egzekwowanie prawidłowego 
sposobu parkowania pojazdów 

125. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (mieszkaniec budynku Opata 
Hackiego 31) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

W ramach konkursu architektoniczno-
urbanistycznego zaplanować miejsca postojowe przed 
budynkiem biblioteki Opata Hackiego 33. 

Zagadnienia dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 

126. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (mieszkaniec budynku Opata 
Hackiego 31) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy planowana termomodernizacja budynków 
komunalnych zakłada założenie oddzielnych liczników 
na ciepłą wodę użytkową? 
Czy będą wymieniane kaloryfery? 
Na kiedy planowana jest realizacja? 

Planowana termomodernizacja budynków 
komunalnych zakłada opomiarowanie mieszkań 
ciepłomierzami i wodomierzami, oraz wymianę 
kaloryferów. Realizacja zadania planowana jest na 2017 
rok. 

127. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (mieszkaniec budynku Opata 
Hackiego 31) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Czy możliwe jest warunkowanie remontów 
uregulowaniem zadłużeń? 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Zagadnienia 
dotyczące egzekucji zadłużeń będą operacjonalizowane 
na etapie realizacji programu.  

128. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 23 stycznia 2017 
r. (mieszkaniec budynku Opata 
Hackiego 31) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego 

Wniosek o działanie rewitalizacyjne polegające na 
ograniczeniu możliwości sprzedaży alkoholu na 
osiedlu. 

Uciążliwości związane ze sprzedażą alkoholu na osiedlu 
to kwestie z zakresu kodeksu wykroczeń oraz procedur 
administracyjnych dotyczących 
przyznawania/odbierania koncesji na sprzedaż 
alkoholu. Brak możliwości zapisania tych działań w GPR, 
gdyż kwestie te regulowane są przepisami ustaw, a nie 
lokalnego programu. 

129. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 24 stycznia 2017 
r. (mieszkańcy budynku Zamenhofa 4) 

Teren sąsiadujący z 
podobszarem 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Należy zrezygnować w projekcie zagospodarowania z 
realizacji boiska i siłowni pomiędzy blokami 
Zamenhofa 2 i 4. W zamian zaprojektować parkingi. 

Teren pomiędzy ulicami Morską, a Zamenhofa posiada 
projekt zagospodarowania terenu, uwzględniający m.in. 
lokalizacje parkingów i dojazdów. W związku z tym, że 
teren leży poza granicami obszaru rewitalizacji, zakres 
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działań inwestycyjnych i ich harmonogram zostaną 
ustalone po stosownych konsultacjach z mieszkańcami. 
 
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II i III) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Działania te 
zostaną wpisane w GPR jako uzupełniające. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania.  

130. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 24 stycznia 2017 
r. (mieszkańcy budynku Zamenhofa 4) 

podobszar rewitalizacji 
rejon ulic Zamenhofa i 
Opata Hackiego oraz 
obszary sąsiednie 

Należy rozwiązać problem parkingowy na osiedlu 
generowany przez przyjezdnych – uczniów Zespołu 
Szkół Ekologiczno-Transportowych oraz klubu 
sportowego Checz. 

Brak miejsc postojowych jest częścią większego 
problemu parkingowego na granicy dzielnic Chylonia i 
Leszczynki. Jest to zagadnienie wykraczające poza 
obszar rewitalizacji, w związku z tym będzie wpisane w 
GPR jako uzupełniające. Wymaga ono głębszej analizy i 
wypracowywania satysfakcjonujących rozwiązań na 
terenach obejmujących obszar przynajmniej od 
Estakady Kwiatkowskiego do ul. Chylońskiej. 
 
Zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli ZDiZ, 
szkoły, Checzy w celu zaproponowania rozwiązań 
zasygnalizowanego problemu.  

131. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 24 stycznia 2017 
r. (mieszkaniec osiedla Meksyk) 

podobszar rewitalizacji 
rejon osiedla Meksyk 

Wniosek o przesunięcie projektowanej pętli 
autobusowej bliżej ulicy Hutniczej, w celu 
powiększenia przestrzeni pod realizację parkingów 
typu Park&Ride w sąsiedztwie zejścia do PKP/SKM.  

Przedsięwzięcie pn. Budowa pętli autobusowej w 
obrębie przejścia podziemnego Gdynia Chylonia 
zaplanowane zostało wraz z zadaniem nadrzędnym - 
Realizacja elementów podstawowego układu 
drogowego w obrębie osiedla Meksyk. Celem obu 
inwestycji jest poprawa dostępności osiedla pod 
względem komunikacyjnym oraz niwelowanie barier 
stygmatyzujących osiedle. Pętla autobusowa 
(obsługująca pasażerów komunikacji miejskiej), na 
równi z planowanymi parkingami Parka&Ride 
(obsługujące pasażerów indywidualnych) stanowią 
podstawowe zagospodarowanie węzła integracyjnego. 
Pasażerowie komunikacji zbiorowej powinni wręcz 
stanowić grupę uprzywilejowaną względem kierowców. 
 
Ponadto, z punktu widzenia efektywności transportu 
zbiorowego, nieracjonalne byłoby lokalizowanie pętli 
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autobusowej tuż przy ul. Hutniczej – w sąsiedztwie 
przystanków przelotowych w kierunku Rumii.  

132. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnych Centrum 
Aktywnego Mieszkańca ul. Opata 
Hackiego 17 w dniu 24 stycznia 2017 
r. (mieszkanka osiedla Meksyk) 

podobszar rewitalizacji 
rejon osiedla Meksyk 

Chciałabym wyremontować budynek na działce przy 
skrzyżowaniu ul. Jabłkowej i Śliwkowej. Kiedyś 
dostaliśmy informację że nie można na niej nic 
budować. Czy nadal tak jest? 

W granicach osiedla Meksyk obowiązuje miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Część 
nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Jabłkowej 
została przeznaczona pod realizację układu drogowego. 
Informację o przeznaczeniu nieruchomości w planach 
miejscowych udziela Wydział Architektoniczno-
Budowlany Urzędu Miasta. W przypadku usytuowania 
nieruchomości lub jej części w liniach rozgraniczających 
drogi, nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na 
budowę. Zgodnie z art. 36 ust 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli, w związku z 
uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, 
korzystanie z nieruchomości lub jej części w 
dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym 
przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie 
ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty 
nieruchomości może, z zastrzeżeniem ust. 2, żądać od 
gminy: 
1) odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę 
albo 
2) wykupienia nieruchomości lub jej części. 

133. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnym 6 lutego w 
siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki 
(mieszkaniec Wzgórza Orlicz-
Dreszera)  

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki tzw. Pekin 

Jakie konkretne rozwiązania, jakie konkretne 
propozycje zawiera planowany w ramach rewitalizacji 
program osłonowy dla mieszkańców Pekinu? 

Szczegóły funkcjonowania programu osłonowego będą 
wypracowywane i określane na etapie realizacji GPR i 
zapisane w stosownych dokumentach przyjmowanych 
przez Radę Miasta i Prezydenta. 

134. Uwaga zgłoszona w mobilnym 
punkcie konsultacyjnym 6 lutego w 
siedzibie Rady Dzielnicy Leszczynki 
(mieszkaniec Wzgórza Orlicz-
Dreszera) 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Leszczynki tzw. Pekin 

Na obszarze mają miejsce zachowania wzbudzające 
niepewność i strach (dewastowanie mienia ze strony 
reprezentanta właścicieli). 

GPR przewiduje zwiększenie obecności służb 
mundurowych na obszarze Pekinu. Ponadto 
rekomenduje się, aby każdy, kto jest świadkiem 
sytuacji, co do której czuje, że stwarza zagrożenie życia i 
zdrowia niezwłocznie zawiadamiał odpowiednie służby 
(Policję). 
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UWAGI ZŁOŻONE ELEKTRONICZNIE 
I W FORMIE PISEMNEJ 

nr Imię i nazwisko, rodzaj 
interesariusza 

Obszar lub podobszar, 
do którego odnosi się 
uwaga 

Treść i uzasadnienie uwagi Stanowisko Prezydenta Miasta Gdyni 

135. Karolina Dyczko podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Warto by było zająć się wejściami w okolicy bloku przy 
ul. Pogodnej 6. I proszę też zwrócić uwagę, że na 
skraju lasu bardzo często, w okresie letnim 
praktycznie codziennie gromadzą się tam grupki osób 
spożywające alkohol, które zachowują się głośno i 
odstraszają spacerowiczów. 

Projekt GPR zakłada zagospodarowanie trzech 
głównych, ogólnodostępnych stref wejściowych do lasu 
po to, by były bezpieczniejsze dla mieszkańców i 
spacerowiczów. Wejście do lasu w okolicy ul. Pogodnej 
6 nie zostało przeznaczone do zagospodarowania. 

136. Danuta Siewert mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 

W sprawie zejścia na bulwar nadmorski na Oksywiu, 
jedne schody latem się zawaliły nie wiadomo kiedy 
zostaną odbudowane, po ostatnich sztormach – na 
początku stycznia 2017 r. zejście nr 4, z 
prowizorycznymi drewnianymi schodami również 
uległo zniszczeniu i obecnie nie ma bezpiecznego 
dostępu do bulwaru. 

Remont osuniętych schodów przy przystani rybackiej 
(zejście nr 5), a także budowa urządzeń 
umożliwiających dostęp do bulwaru osobom 
niepełnosprawnym jest uzależniona od budowy 
kanalizacji deszczowej w rejonie Osady Rybackiej. 
Zejście na plażę zostanie usprawnione przy zejściu nr 4 
poprzez budowę schodów terenowych, a także 
potencjalną budowę drogi technicznej do bulwaru przy 
zejściu nr 4. 

137. Beata Delegacz mieszkanka gminy na 
obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 
 

Wnioskuje o miejsca postojowe wzdłuż żywopłotu 
przy bloku przy ul. Nauczycielskiej 16 

Wejście do lasu na krańcu ul. Nauczycielskiej jest 
przewidziane do zagospodarowania w ramach 
rewitalizacji. Budowa dodatkowych miejsc postojowych 
w tym rejonie będzie realizowana w ramach 
przedsięwzięcia 10. Budowa miejsc postojowych 
zostanie dopisana do GPR. 

Strefa wejściowa do lasu (problem ostatniej klatki 
bloku przy ul. Nauczycielskiej 16) drzewa znajdują się 
blisko budynku co wiąże się z zacienieniem, 
zawilgoceniem budynku i utrudnionym dojazdem 
karetki. 

Wejście do lasu na krańcu ul. Nauczycielskiej jest 
przewidziane do zagospodarowania w ramach 
rewitalizacji. Zagadnienie możliwe do rozpatrzenia 
podczas projektowania i realizacji zaplanowanej 
inwestycji. 
 

Droga pożarowa/ewakuacyjna do bloku przy ul. 
Nauczycielskiej 16 – wnioskuje o umożliwienie 
dojazdu karetki pod klatki od strony lasu.  

Teren, po którym miałaby by biec wnioskowana droga 
pożarowa nie jest terenem gminnym. Utwardzenie 
dodatkowej, wewnętrznej drogi dojazdowej do 
budynku, w tym uzyskanie warunków technicznych dla 
takiej inwestycji leży po stronie właściciela/użytkownika 
wieczystego tego terenu (spółdzielni mieszkaniowej). 
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138. Romuald B. (nazwisko nieczytelne) 
mieszkaniec gminy na obszarze 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy 
Witomino-Radiostacja 

Wnosi o zamontowanie progów zwalniających na ul. 
Nauczycielskiej. 

Zagadnienie zbyt szczegółowe jak na charakter 
konsultowanego dokumentu. Projekt GPR zakłada 
przebudowę ul. Nauczycielskiej. W ramach prac 
projektowych zostanie uwzględniona potrzeba 
spowolnienia ruchu samochodów na ul. Nauczycielskiej. 

139. Adam Szechniuk wraz z 
mieszkańcami ulicy Kępa Oksywska. 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji; 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji; podmiot 
prowadzący lub zamierzający 
prowadzić na obszarze gminy 
działalność gospodarczą 

Rejon dawnej wsi 
Oksywie oraz ulicy 
Arenda Dickmana i Inż. 
Jana Śmidowicza 

1. Proszę do programu rewitalizacji do pkt. 2.12 
„Rozwój sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji 
sanitarnej w obrębie Kępy Oksywskiej” dołączyć 
dalszą część ul. Kępy Oksywskiej (załącznik nr 1) 
ponieważ ta część ulicy jest najbardziej zaniedbana. W 
tej części ulica nie jest utwardzona i jest położona 
najniżej i niestety jest regularnie zalewana wodami 
opadowymi z działek sąsiednich (w załączniku 
zdjęcia), w okresie od jesieni do lata na drodze zalega 
błoto co utrudnia się poruszanie mieszkańcom a w 
szczególności dzieciom do szkoły (w załączniku 
zdjęcia).  
 
2. Proszę również o ujęcie w programie rewitalizacji 
tej części ulicy (dalsza część ul. Kępy Oksywskiej) w 
zakresie budowy kanalizacji sanitarnej – myślę że w 
tym zakresie uzasadnienie konieczności budowy jest 
zbędne – jest XXI wiek i jest to ogromny wstyd dla 
włodarzy miasta iż maja na terenie miasta obszary nie 
skanalizowane. 

Ad. 1. Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, część ul. Kępa 
Oksywska wskazana na załączniku graficznym, stanowi 
drogę wewnętrzną 62 KDW i jest własnością prywatną. 
Gmina Miasta Gdyni w swoich planach inwestycyjnych 
uwzględnia drogi publiczne. Przeanalizowana zostanie 
możliwość wsparcia mieszkańców tej części ul. Kępy 
Oksywska w utwardzeniu ulicy.  
 
Ad. 2. Infrastruktura planowana do wykonania w 
ramach przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będzie 
przebiegać w ciągu drogi publicznej 58 KD-D 1/1. 
Znacząco ułatwi ona mieszkańcom wybudowanie 
odcinków sieci na terenie prywatnym (droga 
wewnętrzna) i indywidualnych przyłączy.  

140. Michał Hermanowski, właściciel, 
użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/479/12 Rady M. Gdyni z 
dn. 26 września 2012 roku nastąpił podział działek 
przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną wolno 
stojącą. Obecnie istnieje projekt budowy sieci 
kanalizacji sanitarnej wraz z uwz. do granic posesji, 
budowa sieci wodociągowej. Konieczna jest 
przebudowa sieci elektroenergetycznych, utworzenie 
nawierzchni drogi. Konieczne jest wyłonienie 
projektów centralnego ogrzewania i gazu, który 
znacznie poprawi jakość życia mieszkańców oraz 
ekologię środ. ogrzewanych domów jednorodzinnych. 
Dodatkowo po wszystkich inwestycjach konieczna jest 
budowa dróg, do których UM zobligował się do 
zbudowania – zgodnie z załącznikiem uchwały. 

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane do zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 
traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i 
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 
dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy 
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o 
określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych 
„warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie 
energetycznym, do którego sieci ubiega się o 
przyłączenie. Za przyłączenie do sieci pobiera się 
opłatę. 
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Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
 
Ponieważ wskazany teren położony jest poza obszarem 
rewitalizacji, kwestie terminów wybudowania dróg 
publicznych wyznaczonych w planie miejscowym nie 
będą poruszane w GPR. 

141. Halina Koma, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 

Pociągnięcie instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię i zmniejszenie 
ryzyka pożarowego. 

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane do zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 
traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i 
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 
dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy 
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o 
określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych 
„warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie 
energetycznym, do którego sieci ubiega się o 
przyłączenie. Za przyłączenie do sieci pobiera się 
opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
 
Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu dworsko-
folwarcznego i określeniu zakresu niezbędnych 
remontów przeanalizowane zostaną kwestie 
najbardziej efektywnego ogrzewania budynków w 
obrębie zespołu. 

142. Sylwester Trzebiński, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji; właściciel, 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 

Po wykonaniu prac związanych z budową sieci 
kanalizacyjnej i wodnej wybudować drogę o 

Na obecnym etapie w GPR nie zaplanowano środków 
na poszerzenie drogi. Konieczność i pilność jej budowy 
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użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji 

wymaganej szerokości wraz  z chodnikiem biegnącą 
wzdłuż ulicy Rybaków zgodnie z projektem mpzp 0101 
dla tego obszaru. Obecnie częściowo utwardzona 
droga w technologii płyt yomb jest zbyt wąska do 
wyminięcia dwóch samochodów nie posiada chodnika 
a jej przebieg jest chaotyczny i przypadkowy. 

będzie analizowana w związku z przewidywanym 
zwiększaniem się liczby mieszkańców tego obszaru.  

143. Joanna Tessmer, właściciel, 
użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 

Rewitalizacja ulicy Rybaków powinna obejmować całą 
ulicę a nie tylko jej część, ponieważ jest ona częścią 
traktu pieszego łączącego Oksywie z Babimi Dołami i 
strefę nadmorską. Korzystają z niej nie tylko 
mieszkańcy, ale przede wszystkim spacerowicze i 
turyści odwiedzający tą część Gdyni. Władzom 
naszego miasta powinno zależeć na uatrakcyjnieniu 
tego obszaru, aby ściągnąć potencjalnych inwestorów 
i turystów co stworzyło by tutejszym mieszkańcom 
warunki do rozwoju zawodowego i poprawy bytu. 

Końcówka ulicy Rybaków znajduje się poza granicami 
obszaru rewitalizacji. Obowiązujący od 26 września 
2012 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalił strefę ochrony klifu, w granicach 
której znajduje się m.in. zabudowa przy końcu ul. 
Rybaków. W strefie ochrony klifu obowiązuje zakaz 
wznoszenia budynków i budowli oraz realizacji 
podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, z 
wyjątkiem urządzeń służących funkcjonowaniu morskiej 
przystani rybackiej, niezbędnych, odpowiednio 
zorganizowanych przejść pieszych, miejsc widokowych, 
obiektów służących zapewnieniu stateczności klifu. 
Ponieważ istniejąca zabudowa położona w strefie 
ochrony klifu zagrożona jest osuwiskami stanowiącymi 
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz koliduje z 
zasadami ochrony klifu, powinna ulec likwidacji. 
Obowiązuje zakaz rozbudowy, nadbudowy, 
przebudowy istniejących budynków. Z uwagi na takie 
ustalenia planu miejscowego, nie jest możliwe 
rozbudowywanie infrastruktury technicznej w tym 
obszarze.  
 
Ponieważ teren ten znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, kwestie pomocy w rozwiązaniu 
problemów mieszkańców końca ul. Rybaków będą 
rozpatrywane poza GPR. 

144. Danuta Garstka, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Pociągnięcie instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię (walka ze 
smogiem), jak również ze względów bezpieczeństwa 
(zmniejszenie ryzyka pożarowego). 

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane do zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 
traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i 
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 
dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy 
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spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o 
określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych 
„warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie 
energetycznym, do którego sieci ubiega się o 
przyłączenie. Za przyłączenie do sieci pobiera się 
opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
 
Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu dworsko-
folwarcznego i określeniu zakresu niezbędnych 
remontów przeanalizowane zostaną kwestie 
najbardziej efektywnego ogrzewania budynków w 
obrębie zespołu. 

145. Sylwester Trzebiński, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji; właściciel, 
użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Oczyścić ze śmieci obszar pomiędzy rewitalizowaną 
„polaną” a końcem ul. Rybaków wzdłuż klifu a także 
część pionową w tym obszarze, usunąć roślinność 
krzaczastą tworząc przestrzeń dostępną dla ludzi 
wzdłuż planowanych ścieżek i punktów widokowych.  
 
Wskazany obszar jest położony w bezpośrednim 
sąsiedztwie „polany”. Przedmiotowy obszar stanowił 
kilkadziesiąt lat temu przestrzeń do piknikowania i 
spędzania wolnego czasu. Obecnie został 
zdegradowany przez liczne dzikie wysypiska śmieci 
oraz poszukiwaczy podziemnych pamiątek z czasów 
wojny regularnie rozkopujących te niedostępne 
obszary. Skupiska dzikiej roślinności kolczastej 
ponadto są siedzibą licznej populacji dzików 
stanowiącej problem mieszkańców dzielnicy 

Oczyszczenie wskazanego obszaru i utworzenie ścieżek 
pieszych wraz z punktami widokowymi mieści się w 
zakresie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego nr 2 na 
Babich Dołach: Rozwój terenów rekreacyjnych w 
obrębie Babich Dołów. 

146. Łukasz Garstka, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Przyłączenie do instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię. 

Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane do zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 
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traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i 
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 
dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy 
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. Podmiot 
ubiegający się o przyłączenie do sieci składa wniosek o 
określenie warunków przyłączenia do sieci, zwanych 
dalej „warunkami przyłączenia”, w przedsiębiorstwie 
energetycznym, do którego sieci ubiega się o 
przyłączenie. Za przyłączenie do sieci pobiera się 
opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
 
Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu dworsko-
folwarcznego i określeniu zakresu niezbędnych 
remontów przeanalizowane zostaną kwestie 
najbardziej efektywnego ogrzewania budynków w 
obrębie zespołu. 

147. Edward Garstka, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Przyłączenie do instalacji Gazowej i Centralnego 
Ogrzewania ze względu na ekologię. Zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciw pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

148. Aniela Kreft, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Przyłączenie do instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania, ze względu na ekologię. Zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciw pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

149. Monika Knykowska, mieszkanka 
obszaru rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Przyłączenie do instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania, ze względu na ekologię. Zwiększenie 
bezpieczeństwa przeciw pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

150. Mariola Malesa, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

1. Przyłączenie do centralnego ogrzewania: 
- dla ochrony środowiska, 
- bezpieczeństwa osób starszych i inwalidów. 
2. Podłączenie do kanalizacji. 
3. Podłączenie do instalacji gazowej: 
- bezpieczeństwo dla dzieci, 
- ochrona środowiska. 

Ad. 1 i 3 Jak w pkt. 146. 
Ad. 2 Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach 
rewitalizacji. 

151. Emila Malesa, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 

1. Podłączenie do centralnego ogrzewania: 
- dla ochrony środowiska, 

Ad. 1 i 2 Jak w pkt. 146. 
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 - wygody osób starszych i niepełnosprawnych, 
- bezpieczeństwo. 
2. Podłączenie do gazu: 
- bezpieczeństwo mieszkańców. 
3. Podłączenie do kanalizacji: 
- ochrona środowiska, 
- ochrona życia mieszkańców jak i zwierząt. 
Obecne zabezpieczenie nie odpowiada żadnym 
normom i ich nie spełnia! 

Ad. 3 Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach 
rewitalizacji. 

152. Władysław Koma, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Pociągnięcie i instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię i zmniejszenie 
ryzyka pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

153. Maria Walk, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Pociągnięcie i podłączenie instalacji gazowej i 
centralnego ogrzewania ze względu na ekologię i 
zmniejszenie ryzyka pożarniczego. 

Jak w pkt. 146. 

154. Jerzy Walk, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Pociągnięcie podłączenie instalacji gazowej i 
centralnego ogrzewania ze względu na ekologię i 
zmniejszenie ryzyka pożarów. 

Jak w pkt. 146. 

155. Bogdan Walk, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Pociągnięcie i podłączenie instalacji gazowej i 
centralnego ogrzewania ze względu na ekologię i 
zmniejszenie ryzyka pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

156. Marta Piskulska, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

1. Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku. 
2. Osuszenie ściany budynku. 
3. Zainstalowanie centralnego ogrzewania do 
budynków. 

Jak w pkt. 146. 

157. Maciej Piskulski mieszkaniec gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 
(ul. Rybaków) 

1. Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku. 
2. Doprowadzenie centralnego ogrzewania do 
budynku. 
3. Osuszenie ściany budynku. 

Jak w pkt. 146. 

158. Lucyna Piskulska mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków ) 

1. Doprowadzenie gazu ziemnego do budynku. 
2. Doprowadzenie centralnego ogrzewania do 
budynków. 
3. Osuszenie ściany. 

Jak w pkt. 146. 

159. Artur Lenc mieszkaniec gminy na 
obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków ) 

Przyłączenie do instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię i zwiększenie 
bezpieczeństwa p. pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 
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160. Gizela Gronau mieszkanka gminy na 
obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków ) 

Składam propozycję przyłączenia budynku do 
miejskiej sieci grzewczej ze względów ekologicznych. 

Jak w pkt. 146. 

161. Urszula Sobisz mieszkanka gminy na 
obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
( ul. Rybaków ) 

Składam propozycję przyłączenia wielorodzinnego 
budynku przy ulicy Rybaków 8 do grzewczej sieci 
miejskiej ze względów ekologicznych. 
 

Jak w pkt. 146. 

162. Wiesław Bieliński mieszkaniec gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Przyłączenie do instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię i zwiększenie 
bezpieczeństwa p. pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

163. Katarzyna Lazar mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Podłączenie instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na mniejsze zanieczyszczenie 
powietrza i ryzyka pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

164. Zbigniew Szafraniec mieszkaniec 
gminy na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Podłączenie instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na ekologię i zmniejszenie 
ryzyka pożarowego. 

Jak w pkt. 146. 

165. Bożena Szafraniec mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Podłączenie instalacji gazowej i centralnego 
ogrzewania ze względu na zmniejszenie ryzyka 
pożarowego i ekologię. 

Jak w pkt. 146. 

166. Tomasz Nowak mieszkaniec  gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

1. Podłączenie do centralnego ogrzewania – 
bezpieczeństwo osób starszych, ochrona środowiska. 
2. Podłączenie do instalacji gazowej – bezpieczeństwo 
i ochrona środowiska. 
3. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej ochrona 
bezpieczeństwa oraz środowiska. 

Ad. 1 i 2 Jak w pkt. 146. 
Ad. 3 Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach 
rewitalizacji. 

167. 
 

Jolanta Gościńska mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 

1. System grzewczy - zmiana systemu ogrzewania 
ułatwi mieszkańcom życie zważywszy na ekologię i 
zanieczyszczanie powietrza i środowiska. 
 

Ad. 1 i 2 Jak w pkt. 146. 
Ad. 3 Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu 
dworsko-folwarcznego określony zostanie zakres i 
harmonogram niezbędnych remontów. 
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(ul. Rybaków) 2. Podłączenie gazu ziemnego – obecnie w naszych 
lokalach istnieje tylko gaz butlowy myślę, że 
podłączenie gazu ziemnego do sieci również przyczyni 
się do łatwiejszego życia jest myślę bezpieczniejszy. 
 
3. Stan techniczny budynków – jest brak elewacji, 
ocieplenia w tak starych budynkach jest tylko zimna 
woda w dodatku w niektórych budynkach niektórzy 
(np. ja) mam wspólną rurę kranową (wyjściową) z 
sąsiadami. W swoim pomieszczeniu mieszkalnym 
posiadam prócz mojego to jeszcze kominy sąsiadów, 
moje mieszkanie może być zagrożone choćby 
pożarem ( a wejście np. z mojej strony) 

168. Michał Hermanowski  właściciel, 
użytkownik wieczysty, podmiot 
zarządzający nieruchomościami 
znajdującymi się na obszarze 
rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla kart terenu o nr 003 – 006. 
Dokładnie chodzi o pkt 5c) rodzaj dachu. Warunki 
atmosferyczne – porywiste wiatry i anomalie 
powodują wyrywanie konstrukcji drewnianych i 
dachówek. 
 
Dodatkowo w tym samym rejonie na karcie terenu o 
nr 008 przewiduje się dach płaski, Gdynia – i jej 
mieszkańcy marynarze, jak pokazuje architektura w 
pasie nadmorskim charakteryzuje się w większości w 
zabudowie domów jednorodzinnych dachami 
płaskimi. 

Wniosek nie dotyczy GPR. Pismo przekazano do Biura 
Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni jako wniosek 
o zmianę planu miejscowego. 

169. Anna Urbańska - Zdrojewska 
mieszkanka gminy na obszarze 
rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

1. System grzewczy - zmiana ogrzewania ułatwiałaby 
życie i byłaby zgodna z zaleceniem ekologii o 
zanieczyszczeniu powietrza. 
 
2. Podłączenie gazu – inna kalkulacja finansowa niż 
gotowanie na maszynce elektrycznej. 
 
3. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej – oznaczać 
będzie likwidację szamba a i  przez to zmniejszy koszty 
odbioru ścieków. 
 
4. Stan budynku – budynek pałacowy jest 
nieocieplony. Rynny są dziurawe przez co wilgoć idzie 
na ściany. W moim mieszkaniu jest duże zagrzybienie 
ścian. Podłogi są stare i nierówne. Drzwi od 

Ad. 1 i 2 Jak w pkt. 146. 
Ad. 3 Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach 
rewitalizacji. 
Ad. 4 Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu 
dworsko-folwarcznego określony zostanie zakres i 
harmonogram niezbędnych remontów. 
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mieszkania są do wymiany. Schody na klatce są zużyte 
przez co utrudniają chodzenie. Nad moim pokojem 
jest strych w którym okno nie posiada szyby przez co 
zwiększa wilgoć, która dociera na mój sufit. 

170. Agnieszka Gościńska mieszkanka 
gminy na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

1. Zmiana systemu ogrzewania – zmiana ogrzewania z 
węglowego np. na centralne ogrzewanie – palenie 
węglem powoduje zanieczyszczone środowisko i 
powoduje ryzyko zaczadzenia. 
 
Gaz ziemny – jest mniej szkodliwy dla środowiska niż 
inne źródła energii. Spalanie gazu jest do 30% 
mniejsze niż w przypadku ropy oraz do 60% mniejsze 
niż w przypadku węgla. 
 
2. Zlikwidowanie szamba. 
 
3. Poprawa stanu technicznego budynku – stare 
elewacje, brak docieplenia, wilgoć. 

Ad. 1 i 2 Ad. 1 i 2 Jak w pkt. 146. 
Ad. 3 Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu 
dworsko-folwarcznego określony zostanie zakres i 
harmonogram niezbędnych remontów. 

171. Maria Szczepanik mieszkanka gminy 
na obszarze rewitalizacji, 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Proszę o przyłączenie naszej ulicy do sieci centralnego 

ogrzewania i jej gazyfikacji, w dużej mierze to 

przyczyniłoby się do ochrony środowiska i wpłynęłoby 

na nasze zdrowie i lepsze życie. 

Jak w pkt. 146. 

172. Janusz Szczepanik  mieszkaniec  
gminy na obszarze rewitalizacji, 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Jestem za tym aby nasza ulica była podłączona do 

sieci centralnego ogrzewania i zainstalowania sieci 

gazowej, co przyczyniłoby się do mniejszej emisji 

zanieczyszczeń powietrza, a także lepszego życia. 

Jak w pkt. 146. 

173. Karol Szczepanik  mieszkaniec  gminy 
na obszarze rewitalizacji 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Jestem za tym aby naszą ulicę podłączono do sieci 

centralnego ogrzewania i sieci gazowej, zyskałoby na 

tym środowisko które jest zanieczyszczane poprzez 

palenie w piecach kaflowych. 

Jak w pkt. 146. 
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174. Krzysztof Szczepanik  mieszkaniec  
gminy na obszarze rewitalizacji 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

Wnoszę aby nasza ulica była przyłączona do sieci 

centralnego ogrzewania oraz zainstalowania sieci 

gazowej. W związku z tym zyskałoby środowisko 

poprzez zredukowanie smogu, który tworzy się 

podczas spalania opału w piecach kaflowych. 

Jak w pkt. 146. 

175. Krystyna Brzoskowska mieszkanka 
gminy na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
(ul. Rybaków) 

1. Brak ocieplenia budynków ( ok. 100 – letnich) – 
fuga między cegłami się wykruszyła. 
 
2. Piec kaflowy ( ok. 50 lat) nie zdaje egzaminu – 
ogrzewanie mieszkania elektryczne jest bardzo drogie 
– najlepiej byłoby podłączenie do sieci miejskiej. 
 
3. Wymiana rur kanalizacyjnych (ok. 50 – letnich). 
 
4. Wymiana dachówki betonowej na dachach na 
której osadza się w dużych ilościach mech, który 
zapycha i niszczy rynny. 

Ad. 1 Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu 
dworsko-folwarcznego określony zostanie zakres i 
harmonogram niezbędnych remontów. 
Ad. 2 Jak w pkt. 146. 
Ad. 3 W ramach rewitalizacji zostanie wybudowana sieć 
kanalizacji sanitarnej. 
Ad. 4 Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu 
dworsko-folwarcznego określony zostanie zakres i 
harmonogram niezbędnych remontów. 

176. Patryk Lenczewski w imieniu Zarządu 
Rady Dzielnicy Witomino Radiostacja 

podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Zadanie 3. Utworzenie centrum sąsiedzkiego z 
biblioteką dla potrzeb rozwoju oferty usług 
społecznych świadczonych w lokalnej społeczności: 
Sugestia, aby budynek posiadał salę konferencyjną na 
minimum 50 osób, biuro dla rady dzielnicy, bibliotekę 
z multimedialnym zapleczem, aby centrum sąsiedzkie 
pełniło funkcję dzielnicowego GCOP-u. Ważnym 
elementem w tym budynku byłaby kawiarenka gdyż 
seniorzy często zwracają uwagę, że nie mają miejsca 
spotkań, gdzie mogliby swobodnie wypić 
kawę/herbatę nawet za opłatą. 
 
2. Zadanie 4. Rozwój terenów rekreacyjnych w 
sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35. 
Sugestia o wykorzystanie terenów zielonych obok 
boiska szkolnego na rzecz mniej popularnych sportów 
oraz zabudowę terenów po byłych kortach 
tenisowych wraz ze stworzeniem tam parkingu, 
oświetlenia i monitoringu. 
 

Poruszone kwestie są zbyt szczegółowe by ujmować je 
w GPR. Będą natomiast rozpatrywane i wdrażane na 
poziomie operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR 
w trakcie jego realizacji. 
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3. Zadanie 5. Utworzenie ciągu pieszo-jezdnego i 
osiedlowych przestrzeni publicznych przeznaczonych 
dla mieszkańców osiedla. 
Przy planowaniu ciągu prosimy o konsultacje 
społeczne wśród naszych mieszkańców, by mogli sami 
zaprojektować otaczającą ich przestrzeń. 
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na ulicę Uczniowską, 
która wymaga zmiany organizacji ruchu, poszerzenia 
oraz utworzenia nowych miejsc parkingowych. W 
godzinach porannych oraz popołudniowych ulica jest 
zakorkowana przez rodziców, którzy odwożą swoje 
pociechy do szkoły i żłobka. Sytuacja taka bardzo 
utrudnia normalne funkcjonowanie mieszkańcom 
zamieszkującym przeciwną niż zajmowana przez 
placówki edukacyjne stronę ulicy Uczniowskiej. 
 
4. Zadanie 6. Zagospodarowanie fragmentów lasu w 
obrębie głównych stref wejściowych. 
Poza wejściami wymienionymi w GPR prosimy o 
zwrócenie uwagi na cały pas wejścia do lasu przy ulicy 
Nauczycielskiej oraz schody, które prowadzą w stronę 
cmentarza. Obecnie jest to teren zdewastowany, 
zaśmiecony i niebezpieczny po zmroku. Liczne 
powalone drzewa w granicy lasu są stale 
wykorzystywane do spożywania 
alkoholu/narkotyków. 
 
5. Zadanie 10. Rekonstrukcja elementów układu 
drogowego w obrębie ul. Nauczycielskiej. Także 
poprawa układu drogowego i dostosowanie do 
potrzeb mieszkańców w obrębie osiedla. 
Poza oczywistym remontem nawierzchni prosimy o 
wykorzystanie terenu zielonego znajdującego się już 
za parkanem SP nr 35 w celu stworzenia parkingu. 
Parking służy mieszkańcom i rodzicom dowożącym 
dzieci do boiska szkoleniowego przy tej ulicy jest pilną 
sprawą jest stworzenie parkingu służącego 
mieszkańcom bloków przy ul. Nauczycielskiej oraz dla 
rodziców, którzy dowożą Obecnie droga jest 
zastawiona samochodami z obu stron. Pojazdy służb 
komunalnych oraz ratowniczych mają niezwykle 
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trudne zadanie przy poruszaniu się po tej ulicy. 
Demontaż płotu szkoły oraz usunięcie drzew stworzy 
dogodne miejsca parkingowe oraz doświetli lokale 
mieszkalne przy ul. Nauczycielskiej. 

177. Mateusz Majewski, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 

Na początku chciałbym wspomnieć, że jako 
mieszkaniec wspomnianego w temacie osiedla jestem 
bardzo zadowolony z postępów rewitalizacji, póki co 
na etapie planowania, lecz mam nadzieję, że niedługo 
także na etapie realizacji. Zwracam się do Państwa z 
konkretnym pomysłem, być może trochę 
wybiegającym w przyszłość, ale możliwym do 
wykonania. Mianowicie proponowałbym miły akcent 
rewitalizacji czyli świąteczną iluminację. Oczywiście, 
nie mówię o takiej, jaka jest w Śródmieściu. 
Wystarczyłyby drobne ozdoby na lampach ulicznych i 
jedna większa iluminacja, np. oplecione łańcuchami 
drzewo albo podświetlany napis „Zamena&Opata”. 
Jako miejsce wybrałbym teren pomiędzy 
„hotelowcami” (ul. Zamenhofa 7, 9, 11, 13 i ul. Opata 
Hackiego 31, 29, 27, 25, 23), gdzie powstać ma 
deptak. Chodzi mi głównie o przygotowanie 
odpowiednich przyłączy na etapie rewitalizacji z 
możliwością podłączenia takich światełek, gdy budżet 
na to pozwoli. Myślę, że proponowana przeze mnie 
inwestycja byłaby ciepło przyjęta przez mieszkańców. 

Wniosek jest zbyt szczegółowy by ujmować go w GPR. 
Będzie natomiast rozpatrywany na poziomie 
operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR w trakcie 
jego realizacji. 

178. Henryk Gajewski, Spółdzielcze 
Zrzeszenie Budowy Domów „Lotnik”; 
mieszkaniec obszaru rewitalizacji; 
podmiot prowadzący lub 
zamierzający prowadzić na obszarze 
gminy działalność gospodarczą 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 

Firma budowlana „Lotnik” realizuje zabudowę byłych 
działek rolnych zabudową domów jednorodzinnych 
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego. 
Wg nas: najistotniejsze sprawy związane z poprawą 
zagospodarowania w/w ulicy: 
1. Modernizacja istniejących baraków mieszkalnych 
oraz tzw. „hotelu” wielorodzinnego wraz z 
przynależną infrastrukturą. 
 
2. Poprawa użytkowania ulicy oraz właściwy tryb 
eksploatowania tzw. „ścieżki rowerowej” – innymi 
słowy – przebudowa lub zmiana zasad eksploatacji. 
 
3. Doprowadzenie do końca procesu rozbudowanego 
bulwaru – schody zejściowe, parkingi, pole 
namiotowe oraz zagospodarowanie terenów UT i US. 

Ad. 1 Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach 
rewitalizacji. 
Ad. 2 Przebudowa ul. Dickmana nie stanowi priorytetu 
inwestycyjnego w ramach przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych. Nie jest natomiast wykluczone, że jej 
remont lub zmiana organizacji ruchu rowerowego 
będzie wykonywana niezależnie od działań 
rewitalizacyjnych. 
Ad. 3 Budowa schodów na bulwar uzależniona jest 
budową kanalizacji deszczowej w obrębie Osady 
Rybackiej oraz wzmocnieniem klifu. W obrębie terenu 
oznaczonego na planie miejscowym jako 09 ZE będzie 
zagospodarowana rekreacyjna polana piknikowa. 
Tereny 06 i 05 UT, US stanowią własność prywatną i ich 
zagospodarowanie zależy wyłącznie od właściciela. 
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179. Zbigniew Kieszkowski, mieszkaniec 
gminy poza obszarem rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja  
 
Obszar obejmujący 
korty tenisowe 
(przyległy do Ośrodka 
Treningowego „Arka 
Gdynia” 

W związku z brakiem w dzielnicy ogólnodostępnego, 
należycie wyposażonego boiska (sztuczna murawa, 
oświetlenie, szatnia itd.), proponuję aby w miejscu 
zdewastowanych kortów tenisowych, po pierwsze:  
1. Nie dopuścić do postawienia np.: Domu 
Osiedlowego.  
 
2. Po drugie: ponieważ kwota z Programu 
Rewitalizacji nie wystarczy na pokrycie kosztu budowy 
boiska, a jednocześnie umożliwić taki zamiar w 
przyszłości, na dzień dzisiejszy teren przeznaczyć pod 
infrastrukturę rekreacyjno-sportową (plac zabaw, 
siłownia „pod chmurką” itp. 

Zagospodarowanie terenu po dawnych kortach 
tenisowych mieści się w ramach przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego nr 4 na podobszarze rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja: Rozwój terenów rekreacyjnych 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35. Nie jest tam 
planowana budowa Domu Sąsiedzkiego. Elementy 
zagospodarowania będą ustalane partycypacyjnie, na 
poziomie operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR 
w trakcie jego realizacji. 
 

180. Grażyna Neumann, mieszkanka ul. 
Wiejskiej 

Poza obszarem 
rewitalizacji 

Problemem wielu mieszkańców jest pobocze ul. 
Wiejskiej około 30 metrów długości, prawdopodobnie 
kilkanaście lat temu był to trawnik. To miejsce jest 
wgłębieniem i trudno jest tam zaparkować auto. 
Kilkakrotnie zgłaszałam ten problem u radnych w 
szkole podstawowej nr 10, było to też odnotowane w 
książce będącej w posiadaniu radnych. Sprawa miała 
być załatwiona ale do tej pory nic nie zostało 
zrobione. Nie wymaga to wielkich nakładów, potrzeba 
tylko trochę dobrej woli i jak widać „radni” w tej 
sprawie są „bezradni”. Może ktoś w końcu się tym 
zainteresuje.  

Wskazana lokalizacja znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, a wniosek nie dotyczy przedmiotu 
konsultacji społecznych. 
 

181. Łukasz Jenta Część dzielnicy Babie 
Doły, rejon ulicy 
Rybaków 

1. Na przedłużeniu ul. Rybaków znajduje się Stadnina 
Konna, miejsce obszerne i potrzebne na tym terenie. 
Dlaczego obszar rewitalizacji wyklucza to miejsce oraz 
działki sąsiadujące? Czy możliwe jest, rozważa się 
poszerzenie obszaru? Link wskazujący miejsce: 
http://goo.gl/maps/J1BbfDqptTR2 
 
2. Czy na obszarze babich dołów planuje się włączenie 
lokalnych organizacji pozarządowych? (…) 
wznoszących do procesu nie tylko własne zasoby 
merytoryczne, ale również wkład rzeczowy i 
finansowy. (str. 19 GPR). 
 
3. W podpunkcie 3.6 (Planowanie działania wraz z 
harmonogramem i mechanizmami finansowymi), (s. 
101) ponownie nie ma mowy   tworzeniu przestrzeni 

Ad. 1. Mając na uwadze wymogi jakie należy spełnić 
wyznaczając nowe granice obszaru rewitalizacji, a także 
nie posiadając odpowiednich przesłanek, nie 
przewiduje się poszerzenia granic podobszaru 
rewitalizacji Babie Doły. 
Ad. 2. Na podobszarze rewitalizacji Babie Doły nie 
zidentyfikowano lokalnych organizacji pozarządowych. 
Partnerami społecznymi pomagającymi w kontaktach z 
mieszkańcami, w określaniu problemów, potencjałów i 
potrzeb mieszkańców są rada dzielnicy oraz dyrekcja 
Szkoły Podstawowej nr 28. Nie jest oczywiście 
wykluczone, by nawiązywać w trakcie rewitalizacji 
współpracę z organizacjami pozarządowymi, które 
wyrażą taką chęć. Możliwe również, że organizacje 
pozarządowe, które do tej pory nie działały na Babich 

http://goo.gl/maps/J1BbfDqptTR2
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dla nowych inwestycji. Podczas gdy, ze względu na 
związaną z tym konieczność inwestowania dużych 
środków, w tym środków zewnętrznych, oraz 
zaangażowanie wielu podmiotów, takie działanie 
powinno być priorytetowe. W projekcie GPR nie mogę 
znaleźć informacji gdzie będą budowane nowe 
inwestycje (których powstania oczekują mieszkańcy)? 
Oraz jakiego rodzaju inwestycje są preferowane? 
 
4. W podpunkcie 3.1 (logika prac nad GPR > Wartości) 
zostało zauważone: „Stąd kluczowe w pracach nad 
programem okazało się włączenie w proces 
wszystkich interesariuszy; współdziałanie z 
organizacjami pozarządowymi, lokalnymi liderami.” 
Podczas gdy na stronie 89 Projektu GPR (w 
odniesieniu do Babich Dołów) wskazano wyraźny brak 
lokalnych liderów. 
 
5. W podpunkcie 3.3 (Diagnoza społeczno-
gospodarcza podobszaru rewitalizacji) (s. 96) 
określono, że populacja pod względem 
demograficznym jest raczej młoda, dwa zdania dalej 
dodając, że mieszkańcy są tam od bardzo dawna 
(średnio po 36 lat). Czy nie ma tu sprzeczności? 
 
6. Zespół dworsko-folwarczny „Nowe Obłuże” to 
rzeczywiście obiekt o dużym potencjale kulturowym, 
wymagający rewitalizacji. Uważam jednak, że 
przypisywanie mu dużego potencjału rekreacyjnego 
jest nadużyciem. Funkcje rekreacji to odpowiednie 
wykorzystanie istniejących zasobów (klifu, dostępu do 
morza, płaskich terenów w okolicy ul. Rybaków) i 
zadanie dla nowych inwestycji – jeżeli rzeczywiście 
powstaną. 

Dołach, będą realizować swoje działania na rzecz tego 
obszaru i jego mieszkańców. 
Ad. 3. Planowane przedsięwzięcia rewitalizacyjne to 
m.in. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
zagospodarowanie rekreacyjne polany i ścieżek 
pieszych wzdłuż klifu, a także wykonanie projektu 
rewaloryzacji dawnego zespołu dworsko-folwarcznego, 
na podstawie którego podjęte zostaną decyzje 
dotyczące remontu tych budynków. 
Ad. 4. Na stronie 89 projektu GPR nie odnaleziono 
odniesienia do braku lidera. Jeśli chodzi o informację 
umieszczoną na stronie 92: „Tylko co trzecia osoba zna i 
potrafi wskazać lokalnego lidera” to jest to pogląd 
mieszkańców wyrażony w badaniu panelowym, a więc 
ich własne postrzeganie swojej społeczności. Niemniej 
jednak w trakcie opracowywania projektu GPR 
nawiązano kontakt z radnymi dzielnicowymi i z 
dyrektorem SP nr 28. 
Ad. 5. Wskazany zapis zostanie zweryfikowany. 
Ad. 6. W ramach przedsięwzięć rewitalizacyjnych, na 
terenach gminnych zostanie zagospodarowana polana 
rekreacyjna i ścieżki wzdłuż klifu. Rewitalizacja nie 
wyklucza również powstawania innych inwestycji na 
terenach wskazanych pod zabudowę w planach 
miejscowych i nie musi być to zapisane w GPR.  
Część terenów inwestycyjnych na Babich Dołach 
stanowi własność prywatną i tempo ich 
zagospodarowania zależy wyłącznie od właścicieli. 

182. Leszek Gawiński, Przewodniczący 
Zarządu  Dzielnicy Babie Doły, Adam 
Gmyrek, Wiceprzewodniczący 
Zarządu Dzielnicy Babie Doły; 
Jednostka samorządu terytorialnego 
/ jednostka organizacja 

Podobszar rewitalizacji 
nr 1- część dzielnicy 
Babie Doły, rejon ulicy 
Rybaków – strona 80-
81 oraz 101-103 

Rada Dzielnicy Babie Doły popiera wniosek 
mieszkańców ul. Rybaków dotyczący rewitalizacji i 
zgadza się z jego uzasadnieniem. 
Uwagi dotyczące budowy II etapu kanalizacji 
sanitarnej i sieci wodociągowej w ulicy Rybaków 
Wydział Inwestycji UM Gdyni dokonał wyceny 
kosztów dokumentacji projektowej na 89.000 zł Rada 

Ad. 1. Końcówka ulicy Rybaków znajduje się poza 
granicami obszaru rewitalizacji. Obowiązujący od 26 
września 2012 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalił strefę ochrony klifu, w granicach 
której znajduje się m.in. zabudowa przy końcu ul. 
Rybaków. Strefa ochrony klifu została wyznaczona przez 
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Dzielnicy ma zamiar podjąć w najbliższym czasie 
uchwałę w sprawie sfinansowania wykonania tej 
dokumentacji z środków inwestycyjno-remontowych 
przysługujących dzielnicy. Koszty budowy pokryje 
PEWiK w Gdyni, tak jak w przypadki I etapu. 
Na wstępie prac projektowych wykonane zostaną 
badania geologiczne mające na celu stwierdzenie, czy 
w/w inwestycje nie zagraża obsuwaniu się klifu. Po 
wykonaniu badań zaistnieją dwie możliwości: 
1. Jeżeli badania wypadną pozytywnie – należy 
wyprowadzić zmianę do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Babie Doły (&8 pkt. 1 ust. 4) i zrealizować inwestycję. 
 
2. Jeżeli badania wypadną negatywnie – należy 
zgodnie z zapisem w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy 
Babie Doły (78 pkt 1 ust. 4) zlikwidować istniejącą 
zabudowę, a mieszkańcy powinni otrzymać inne 
mieszkania adekwatne do wartości obecnych, gdyż w 
prymitywnych warunkach, bez kanalizacji sanitarnej i 
sieci wodociągowej nie sposób będzie tu mieszkać. 

Urząd morski w Gdyni i nie występują przesłanki, by 
obecnie podważać to ustalenia.  

W strefie ochrony klifu obowiązuje zakaz wznoszenia 
budynków i budowli oraz realizacji podziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem 
urządzeń służących funkcjonowaniu morskiej przystani 
rybackiej, niezbędnych, odpowiednio zorganizowanych 
przejść pieszych, miejsc widokowych, obiektów 
służących zapewnieniu stateczności klifu. Ponieważ 
istniejąca zabudowa położona w strefie ochrony klifu 
zagrożona jest osuwiskami stanowiącymi zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi oraz koliduje z zasadami ochrony 
klifu, powinna ulec likwidacji. Obowiązuje zakaz 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących 
budynków.  

Z uwagi na takie ustalenia planu miejscowego, nie jest 
możliwe rozbudowywanie infrastruktury technicznej w 
tym obszarze.  

Ponieważ teren ten znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji, kwestie pomocy w rozwiązaniu 
problemów mieszkańców końca ul. Rybaków będą 
rozpatrywane poza GPR. 

183. Piotr Wolny, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

Podobszar 5 Pekin,  
 

Jestem mieszkańcem Pekinu od 1967 r.,  
1. schody znajdujące się bezpośrednio przy 
zamieszkiwanej przeze mnie posesji (działka miasta nr 
1288) są w bardzo złym stanie technicznym. Według 
posiadanej wiedzy nie były remontowane od czasu 
kiedy zamieszkałem tu razem z rodzicami. Schody są 
użytkowane nie tylko prze zemnie ale i innych 
mieszkańców dzielnicy. Sąsiedzi bardzo często 
narzekają na ich zły stan techniczny, który odczuli 
skręcając sobie nogę albo w ostatniej chwili łapiąc się 
poręczy. Schody nie posiadają ponadto podjazdu dla 
wózków, stopnie są popękane a niektóre mają tylko 
połowę stopni. Być może uda się wygospodarować 
trochę środków z programu rewitalizacji, aby pomóc 
mieszkańcom w codziennej egzystencji, zwłaszcza że 
właścicielem działki jest miasto. 

Zgłoszone kwestie są zbyt szczegółowe by ujmować je 
w GPR. Wnioski mieszkańca zostaną przekazane do ZDiZ 
(pkt. 1) oraz Wydziału Nieruchomości i Wydziału 
Środowiska (pkt. 2) w celu ustalenia możliwości 
realizacji postulowanych przedsięwzięć. 
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2. Drugą sprawą którą chciałbym poruszyć jest 
podłączenie do kanalizacji sanitarnej. Od początku 
mojego zamieszkania na Kalksztajnów 2, korzystam z 
usytuowanego na posesji szamba. Jest ono dość małe 
co wiąże się z częstym wywozem i dodatkowym 
nieprzyjemnym dla sąsiadów zapachem (naprzeciw 
jest hotel Antares). Byłbym wielce zobowiązany gdyby 
była możliwość podłączenia posesji zamieszkiwanej 
przeze mnie do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. 
Kalksztajnów. 

184. Waldemar Zimmermann mieszkaniec 
gminy poza obszarem rewitalizacji 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 

podobszar rewitalizacji 
Meksyk 
 

1. Utwardzenie i odprowadzenie wody deszczowej z 
ulicy Palmowej na odcinku ul. Przemysłowa – ul. 
Hutnicza; zły stan nawierzchni mimo prób naprawy. 
 
2. Likwidacja nazw Cytrynowa, Bananowa, 
Pomarańczowa, Porzeczkowa, które są ścieżkami 
dojazdu do współwłasności działek zamieszkujących 
tam mieszkańców i są ich własnością. Oznaczyć 
budynki jako ul. Palmowa, do której przylegają. 
 
3. Budynki przy ul. Wiśniowa 40 i 42 nie posiadają 
dojścia do ul. Przemysłowej. Ul. Wiśniowa zamknięta 
na całym odcinku. Budynki gospodarcze, ogródki. 
 
4. Brak możliwości dojazdu Straży Pożarnej. 

Ad. 1. GPR to dokument wyznaczający strategiczne 
kierunki działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR 
nie posiadają więc szczegółowości projektów 
realizacyjnych dla poszczególnych przedsięwzięć. Na 
etapie operacjonalizacji zadania wskazanego w GPR pn. 
Realizacja fragmentów wewnętrznego układu 
drogowego osiedla przeanalizowany zostanie 
szczegółowy zakres utwardzenia i skanalizowania ulicy 
Palmowej. Należy nadmienić że w liniach 
rozgraniczających tej ulicy, na gruntach gminnych 
drogowych oraz budowlanych część mieszkańców 
posiada swoje zabudowania. Warunkiem realizacji 
układu drogowego będzie więc rozbiórka tych obiektów 
przez ich właścicieli. 
 
Ad. 2. Zapisy GPR zostaną uzupełnione o 
przedsięwzięcia uzupełniające, które obejmować będą 
uporządkowanie numerów adresowych na osiedlu oraz 
właściwe przyporządkowanie budynków do ulic przy 
których są zlokalizowane. 
 
Ad. 3. Zapisy GPR nie określają sposobu 
skomunikowania poszczególnych nieruchomości 
obszaru z drogami publicznymi. Zgodnie z 
obowiązującym mpzp ulica Wiśniowa po północnej 
stronie ul. Hutniczej nie ma określonego przebiegu. W 
związku z tym dostęp do ul Przemysłowej należy 
ustanowić poprzez służebność przejazdu przez działki 
sąsiadujące. 
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Ad. 4. Dojazd do Straży Pożarnej odbywa się aktualnie 
od ul. Hutniczej oraz od ul. Palmowej (przez fragment 
działki prywatnej). Regulacja stanu prawnego 
nieruchomości przeznaczonych pod docelowy układ 
drogowy jest elementem operacjonalizacji 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych i będzie rozpatrywana 
przy okazji realizacji zadania pn. Realizacja fragmentów 
wewnętrznego układu drogowego osiedla.  

185. Marian Czech podobszar rewitalizacji 
Meksyk 
 

Nadanie nazwy nowoprojektowanej ulicy 
prowadzącej do dworca PKP/SKM 

Zapisy GPR zostaną uzupełnione o przedsięwzięcia 
uzupełniające, które obejmować będą działania z 
mieszkańcami mające na celu wybór nazwy dla nowo 
projektowanej ulicy. 

186. 111 osób (podpisy w załącznikach) 
mieszkańcy dzielnicy Babie Doły 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Babie 
Doły 
 
 

My niżej podpisani mieszkańcy ul. Rybaków w Gdyni 
solidarnie wnioskujemy o objęcie rewitalizacją całej 
ulicy i zrealizowanie następujących inwestycji: 
1. Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej dla domów stojących na samym końcu 
ul. Rybaków ( nr 11,13,15,17, 19 i dalsze) oraz 
zabezpieczenie klifu wzdłuż jej końca. 
 
2. Budowa sieci gazociągowej i ciepłowniczej. 
 
3. Budowa jezdni  i chodników po zrealizowaniu w/w 
inwestycji. 
 

Cała ulica wymaga rewitalizacji, a nie tylko jej części 
(zespół dworsko – folwarczny). Na odcinku ulicy 
Rybaków nie objętych rewitalizacją zamieszkują 
mieszkańcy Gdyni zameldowani na pobyt stały w 
dzielnicy Babie Doły. Osoby te nie planują 
wyprowadzenia się ze swoich gospodarstw domowych 
( zarówno dorośli oraz ich dzieci), dlatego należałoby 
im również zagwarantować godziwe warunki życia, a 
nie pozostawiać ich „samym sobie” bez możliwości 
korzystania z podstawowych standardów życia jakimi 
są : kanalizacja sanitarna, sieć wodociągowa, gazowa i 
ciepłownicza. Obejmując rewitalizacją tylko część ulicy 
Rybaków podzieli się mieszkańców na ludzi lepszej i 
gorszej kategorii. Należy podkreślić także, iż na w/w 
ulicy są ułożone jedynie płyty yumbo. Ulica ta bez 
wybudowanych chodników i jezdni odbiega swoim 

Ad. 1. Końcówka ulicy Rybaków znajduje się poza 
granicami obszaru rewitalizacji. Obowiązujący od 26 
września 2012 r. miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego ustalił strefę ochrony klifu, w granicach 
której znajduje się m.in. zabudowa przy końcu ul. 
Rybaków. Strefa ochrony klifu została wyznaczona przez 
Urząd morski w Gdyni i nie występują przesłanki, by 
obecnie podważać to ustalenia.  

W strefie ochrony klifu obowiązuje zakaz wznoszenia 
budynków i budowli oraz realizacji podziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej, z wyjątkiem 
urządzeń służących funkcjonowaniu morskiej przystani 
rybackiej, niezbędnych, odpowiednio zorganizowanych 
przejść pieszych, miejsc widokowych, obiektów 
służących zapewnieniu stateczności klifu. Ponieważ 
istniejąca zabudowa położona w strefie ochrony klifu 
zagrożona jest osuwiskami stanowiącymi zagrożenie dla 
zdrowia i życia ludzi oraz koliduje z zasadami ochrony 
klifu, powinna ulec likwidacji. Obowiązuje zakaz 
rozbudowy, nadbudowy, przebudowy istniejących 
budynków.  

Z uwagi na takie ustalenia planu miejscowego, nie jest 
możliwe rozbudowywanie infrastruktury technicznej w 
tym obszarze.  

Ad. 2. Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo energetyczne 
przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 
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wyglądem nawet od ulic położonych na terenach 
wiejskich, a przecież znajduje się w miejskiej dzielnicy. 
Brak kanalizacji sprzyja niszczeniu Klifu poprzez wycieki 
z nieszczelnych szamb. 

Brak jednolitej sieci ciepłowniczej powoduje 
zwiększenie zanieczyszczenie powietrza. 

przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych jest 
obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci 
z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, 
na zasadzie równoprawnego traktowania i przyłączania, 
jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki 
przyłączenia do sieci i dostarczania tych paliw, a 
żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia 
do sieci i odbioru. Podmiot ubiegający się o 
przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie 
warunków przyłączenia do sieci, zwanych „warunkami 
przyłączenia”, w przedsiębiorstwie energetycznym, do 
którego sieci ubiega się o przyłączenie. Za przyłączenie 
do sieci pobiera się opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej i ciepłowniczej jest 
zatem uzależniona od gestorów tych sieci i odbywa się 
na wniosek odbiorców. Gmina nie może inwestować w 
rozbudowę lub przebudowę sieci gazociągowej lub 
ciepłowniczej. 
 
Ad. 3. Nawierzchnia drogi zostanie odtworzona po 
realizacji inwestycji przez PEWiK. Kwestia poszerzenia 
i/lub podniesienia standardu nawierzchni drogi będzie 
rozważana wraz ze zwiększającymi się potrzebami, 
wynikającymi z działań inwestycyjnych przewidzianych 
w mpzp i rosnącą liczbą mieszkańców tego obszaru.  

187.  Maria Pietrzyk mieszkanka gminy na 
obszarze rewitalizacji 
 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 
 
 

1. Podoba mi się projekt utworzenia bezpiecznego i 
wygodnego traktu pieszego oraz parku leśnego 
pomiędzy ulicy Żeglarzy i Bosmańską. Moja 
propozycja jest taka, aby postawić dużo koszy 
betonowych na butelki po piwie, gdyż nie wszystkie są 
skupowane i zaśmiecają teren. Również ławki 
powinny być betonowe aby nikt ich nie zdemolował. 
 
2. Dobrze by było na oksywskim bulwarze zbudować 
wyciąg lub kolejkę linową taką jaka jest na Kamiennej 
Górze w Gdyni 
 
3. Odnośnie adaptacji budynku przy ul. Śmidowicza 49 
( dawnego Zespołu Szkół Rzemiosła i Handlu) to 
można w części budynku utworzyć Dzienny Dom 

Ad. 1, 3. Wniosek jest zbyt szczegółowy, by zawrzeć go 
w GPR, ale będzie wzięty pod uwagę, na poziomie 
operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR w trakcie 
jego realizacji. 
 
Ad. 2. Inwestycje polegające na wykonaniu wyciągu lub 
kolejki linowej na bulwar oksywski wymagają 
wcześniejszego wykonania kanalizacji deszczowej w 
obrębie Osady Rybackiej oraz wykonania umocnień 
klifu, co obecnie przekracza możliwości finansowe 
gminy, nawet zakładając dofinansowanie unijne. 
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Pomocy dla starszych schorowanych osób z 
całodziennym pobytem i dietetycznym wyżywieniem. 

188. Zbigniew Koziarz podmiot 
prowadzący lub zamierzający 
prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne 
Organizacja pozarządowa. 
(Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i 
Ziemi Sanockiej w Sanoku  
Koło Trójmiasta i Woj. Pomorskiego 
w Gdyni) 

 
Śródmieście 
 
(w załączniku mapka) 

My Sanoczanie mieszkający w Gdyni zwracamy się z 
prośbą do władz miasta  aby pomnik twórcy Gdyni 
Eugeniusza Kwiatkowskiego, ur. W 1888 r. w Dukli w 
Ziemi sanockiej przenieść w inne miejsce. Postawienie 
pomnika w wejściu do budynku Centrum przy ul. 10 -
lutego jest co najmniej niewłaściwe. Niestosowność 
miejsca tego pomnika jest tak wielka, że dla 
Eugeniusza Kwiatkowskiego prawie obraźliwa. Jego 
pomnik nie może stać wciśnięty między chodnik i 
budynek bo to jest żałosne. Proponujemy aby dla 
odpowiedniego uhonorowania Eugenusza 
Kwiatkowskiego, pomnik jego przenieść na Skwer 
Kościuszki w wolną przestrzeń u zbiegu z ul. 
Swiętojańską, po stronie południowej 

Wskazana propozycja oraz jej lokalizacja znajduje się 
poza obszarem rewitalizacji i nie dotyczy przedmiotu 
konsultacji społecznych. 
 

189. Zbigniew Koziarz podmiot 
prowadzący lub zamierzający 
prowadzić na obszarze gminy 
działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowe i grupy 
nieformalne 
Organizacja pozarządowa. 
(Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i 
Ziemi Sanockiej w Sanoku  
Koło Trójmiasta i Woj. Pomorskiego 
w Gdyni) 

podobszar rewitalizacji 
część dzielnicy Oksywie 
(w załączniku 2 mapki) 

My Sanoczanie mieszkający w Gdyni stawiamy 
wniosek aby na Oksywiu, w obszarze ulic Płk. Dąbka, 
Bosmańskiej i Dickmana przewidzieć, wyznaczyć i 
zagospodarować miejsce pod przyszły pomnik 
generała brygady Stanisława Dąbka bohaterskiego 
dowódcy Lądowej Obrony Wybrzeża w 1939 r. 
Stawiamy wniosek aby Stanisława Dąbka 
pochodzącego z Niska na Podkarpaciu uhonorować za 
waleczność, oddanie ojczyźnie i zasługi dla Gdyni, 
postawienie mu pomnika na Oksywiu, tam gdzie 
walczył, gdzie oddał swoje życie i gdzie swoją 
bohaterska postawą jako dowódca zasłużył na naszą 
wdzięczność. 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym lokalizacji 
pomników lub małej architektury. Zagadnienia 
dotyczące rozwiązań projektowych umożliwiających 
lokalizację pomnika w rejonie ulic płk. Dąbka, 
Bosmańskiej i Dickmana będą analizowane na etapie 
przygotowania inwestycji pn. Rozwój przestrzeni 
publicznej i przebudowa układu komunikacyjnego w 
obrębie centrum dawnej wsi Oksywie 

190. Kajetan Lewandowski 
Organizacja pozarządowa – 
Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia 

Podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
strona 102 

Przedsięwzięcie nr 4 „Poprawa dostępu do plaży 
poprzez zapewnienie dojazdu na przedłużeniu ul. 
Zielonej”: 
1. Postuluje się wprowadzenie dojazdu jedynie dla 
pojazdów komunikacji zbiorowej oraz ruchu pieszego i 
rowerowego na projektowanym dojeździe do plaży. 
Zwraca się uwagę na fakt, iż umożliwienie dojazdu w 
bezpośrednie sąsiedztwo plaży dla samochodów 
oznacza degradację tego obszaru spowodowaną tzw. 
dzikim parkowaniem i brakiem możliwości kontroli 
liczby samochodów. Umożliwienie wjazdu 
samochodów indywidualnych stoi w sprzeczności z 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Szczegółowe 
założenia dotyczące elementów wyposażenia i sposobu 
wykorzystania projektowanego układu będą 
analizowane na etapie przygotowania inwestycji, po 
zbadaniu możliwości technicznych i rachunku 
ekonomicznego. 
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celami PZMM tj. celem 1.4 „Poprawa jakości 
przestrzeni publicznej”. 
 
2. Postuluje się uwzględnienie powiązania nowego 
dojazdu do plaży Babie Doły z istniejącą drogą 
rowerową wzdłuż ulicy Zielonej poprzez: 
- wyznaczenie oznakowania rowerowego wzdłuż ulicy 
Zielonej (znaki P-27), 
- uspokojenie ruchu przy wykorzystaniu progów 
wyspowych transparentnych dla rowerzystów, 
- zapewnienie możliwości pozostawienia roweru przy 
plaży Babie Doły poprzez utworzenie zadaszonych 
parkingów rowerowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
plaży oraz instalację publicznej stacji serwisowej dla 
rowerów. 
 
3. Umożliwienie wjazdu i zawracania autobusom sieci 
ZKM Gdynia w sezonie letnim (linie 109 i 309) poprzez 
budowę pętli autobusowej w bezpośrednim 
sąsiedztwie plaży. Umożliwienie dojazdu 
samochodom praktycznie na plażę przy jednoczesnym 
pozostawieniu pętli „Babie Doły” w obecnym miejscu 
tj. około 1 km od wejścia na plażę będzie stanowić 
zachętę do pompowania samochodów w rejon plaży, 
co stoi w sprzeczności z celem 3.1 PZMM 
„Równoważenie mobilności w dzielnicach”.  

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 strony 143-146 

Przedsięwzięcie nr 5: „Integracja Oksywia Dolnego i 
Górnego poprzez utworzenie traktu oraz parku 
leśnego pomiędzy Żeglarzy i Bosmańską”: 
1. Postuluje się wyznaczenie Drogi Dla Rowerów 
(DDR) lub ciągu pieszo-rowerowego (CPR) dla 
umożliwienia sprawnego i bezpiecznego 
przemieszczania się rowerem pomiędzy ulicą 
Bosmańską i Żeglarzy wraz z powiązaniem z istniejącą 
DDR wzdłuż ulicy Bosmańskiej.  
 
2. W miarę możliwości pomiędzy dolna a górną 
częścią traktu należy wyznaczyć trawers, względnie 
schody z prowadnicą dostosowaną do rowerów. 
Przedsięwzięcie nr 6 „Integracja Oksywia Dolnego i 
Górnego poprzez usprawnienie ruchu pieszych od ulic 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Szczegółowe 
założenia dotyczące elementów wyposażenia 
projektowanego układu będą analizowane na etapie 
przygotowania inwestycji, po zbadaniu możliwości 
technicznych i rachunku ekonomicznego. 
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Arciszewskich i Makowskiego w kierunku dawnej wsi 
Oksywie” oraz Przedsięwzięcie nr 8 
„Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie 
ulicy Arciszewskich 
 
3. Postuluje się budowę DDR wzdłuż ulicy 
Arciszewskich umożliwiającej połączenie DDR w ulicy 
Bosmańskiej z rondem Bitwy pod Oliwą. Połączenie to 
będzie stanowić element szkieletowej sieci miejskich 
dróg rowerowych, jednocześnie będzie stanowić 
dogodny i bezpieczny dojazd w rejon kościoła pw. 
Michała Archanioła i cmentarza. Zaznacza się, że 
działanie to jest zgodne z celem 1.3 „Poprawa 
warunków dla ruchu rowerowego”. W przypadku 
braku możliwości budowy DDR sugeruje się 
wprowadzenie jednokierunkowego ruchu „do góry” 
wraz z wyznaczeniem pasów rowerowych. 
Przedsięwzięcie nr 9 „Rozwój przestrzeni publicznej i 
przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie 
centrum dawnej wsi Oksywie”  
 
4. Postuluje się uwzględnienie DDR oraz przejazdów 
rowerowych we wszystkich relacjach w ramach 
skrzyżowania na Oksywiu Górnym, w szczególności 
dowiązania go do istniejącej DDR na ulicy 
Bosmańskiej. 
 
Uwaga ogólna: 
Postuluje się stworzenie publicznych parkingów 
rowerowych w standardzie zadaszeniem i 
monitoringiem wraz z instalacją publicznej stacji 
serwisowej dla rowerów. Preferowana lokalizacja to 
centrum aktywności lokalnej na Oksywiu, lub 
skrzyżowanie Bosmańska/Dąbka/Dickmana (koło 
przyst. Oksywie Górne). 

Podobszar rewitalizacji 
osiedle Meksyk,  
str. 171, 172 

Przedsięwzięcie nr 1 „Realizacja elementów 
podstawowego układu drogowego w obrębie osiedla 
Meksyk”. 
1. Postuluje się budowę przedmiotowej drogi wraz z 
uspokojeniem ruchu samochodowego oraz 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Szczegółowe 
założenia dotyczące elementów wyposażenia 
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wyznaczeniem dwóch jednokierunkowych pasów 
rowerowych z włączeniem do ulicy Hutniczej  
 
2. Konieczne jest powiązanie układu nowej ulicy z 
istniejącą DDR w ulicy Puckiej, co pozwoli na 
uzyskanie połączenia rowerowego między 
skrzyżowaniem Unruga/Kwiatkowskiego z rejonem 
dworca PKP w Chyloni. Zaznacza się, że po 
wybudowaniu infrastruktury w ramach „Węzła 
Chylonia”, projektu szlaku R-10 i uwzględnieniu 
postulowanego łącznika infrastruktura rowerowa 
uzyska ciągłość między Starym Obłużem a centrum 
Chyloni i ulicą Morską. 
 
3. Realizacja inwestycji powodować będzie 
konieczność budowy DDR wzdłuż ulicy Hutniczej.  
Przedsięwzięcie nr 2 „ Budowa pętli autobusowej w 
obrębie przejścia podziemnego Gdynia Chylonia”  
 
4. Postuluje się stworzenie infrastruktury rowerowej 
powiązanej z pasami opisanymi w pkt. 2 w postaci 
zadaszonego parkingu rowerowego. Umożliwi to 
pozostawianie rowerów na przystanku SKM oraz 
wzbogaci planowany węzeł integracyjny o funkcję 
Bike and Ride, 
 
5. Postuluje się zainstalowanie publicznej stacji 
serwisowej dla rowerów. 
Przedsięwzięcie nr 3 „Poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców osiedla Meksyk poprzez realizację 
bezpiecznych przejść dla pieszych”.  
 
6. Postuluje się realizację także przejazdów 
rowerowych w poprzek ulicy Hutniczej 

projektowanego układu będą analizowane na etapie 
przygotowania inwestycji.  
 
Strefa uspokojonego ruchu na nowo projektowanej 
drodze została zasygnalizowana ZDiZ i będzie 
wprowadzana w tym obszarze. Jest to jednak 
zagadnienie zbyt szczegółowe by ujmować je w 
dokumencie strategicznym jakim jest GPR 
 
Postulaty dotyczące pasów rowerowych, realizacji 
infrastruktury rowerowej związanej z węzłem 
integracyjnym PKP/SKM oraz przejazdów rowerowych 
w poprzek ul. Hutniczej zostaną wzięte pod uwagę przy 
projektowaniu nowego układu. 
 
Uzyskanie ciągłości dróg rowerowych poprzez budowę 
DDR wzdłuż ul. Hutniczej nie jest przewidziane do 
realizacji w ramach GPR. 
 

Podobszar rewitalizacji 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 
str. 201 

Przedsięwzięcie nr 5: Zagospodarowanie przestrzeni 
osiedla Zamenhofa, Opata Hackiego wraz z 
rozbudową ulicy Zamenhofa 
1. Postuluje się uwzględnienie infrastruktury 
rowerowej w ramach zagospodarowania przestrzeni 
w postaci ustawienia stojaków rowerowych pod każdą 
klatką schodową bloków na wskazanym obszarze. 

Ad. 1. Projekt zagospodarowania terenu osiedla 
pomiędzy ul. Zamenhofa i Opata Hackiego uwzględnia 
lokalizacje ogólnodostępnych stojaków rowerowych 
przy wejściach do budynków. 
 
Ad. 2. Aktualny projekt przebudowy ulic Opata 
Hackiego, Zamenhofa i Komierowskiego nie przewiduje 
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Rozwiązanie to pozwoli na upowszechnienie 
komunikacji rowerowej na obszarze ZOH. 
 
2. Postuluje się uspokojenie ruchu samochodowego 
na całym odcinku Opata Hackego oraz Chylońskiej. 
 
3. Z uwagi na fakt, ze przedszkole i szkoła 
podstawowa znajdują się poza strefą postulujemy 
szczególne rozwiązania zabezpieczające pieszych i 
rowery w drodze do szkoły i przedszkola do granicy 
strefy. Chodzi o likwidację zatok autobusowych 
wyniesienie skrzyżowań granicznych dla strefy( 
Chylońska/Morska lub Chylońska /Zamenhoffa oraz 
Chylońska/Młyńska (opcjonalnie Chylońska/św. 
Mikołaja). 

wprowadzenia na nich elementów uspokojenia ruchu. 
Rozwiązania takie mogą być jednak rozważone przez 
ZDiZ po realizacji inwestycji i ocenie zachowań 
komunikacyjnych mieszkańców 
 
Ad. 3. Przebudowa ul. Chylońskiej nie jest przewidziana 
do realizacji w ramach GPR.  
 
Przygotowany projekt zagospodarowania terenu dla 
obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych (takich jak wyniesione przejść pieszych 
granicznych na obszaru) będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino – 
Radiostacja 
str. 264 

Przedsięwzięcie nr 5 „Utworzenie ciągu pieszo-
jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych 
przeznaczonych dla mieszkańców osiedla”. 
1. Postuluje się wyznaczenie ciągu pieszo-jezdnego w 
taki sposób by był on w pełni przejezdny dla 
rowerzystów, tj. jako ciąg pieszo-rowerowy (CPR). 
Zakłada się, że będzie on wykorzystywany dla celów 
komunikacji lokalnej w ramach osiedla, na przykład w 
dojazdach do szkół i terenów rekreacyjnych 
 
2. Ciąg pieszo-jezdny powinien stanowić element 
uspokojenia ruchu samochodowego na ulicach 
Widnej i Nauczycielskiej, stąd postuluje się 
wyniesienie go w punkcie przecięć z wymienionymi 
ulicami. 
 
3. Ciąg pieszo rowerowy powinien być dowiązany do 
miejskiej sieci DDR, zarówno od strony planowanej do 
budowy w 2017 roku DDR w ulicy Chwarznieńskiej, jak 
projektowanej DDR wzdłuż ulicy Rolniczej. 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. 
 
Zakładane jest, że projekt utworzenia ciągu pieszo-
jezdnego i osiedlowych przestrzeni publicznych będzie 
wyłaniany w drodze konkursu architektoniczno-
urbanistycznego.  
 
Szczegółowe wytyczne do konkursu dotyczące 
elementów wyposażenia projektowanego układu będą 
analizowane na etapie jego przygotowania. 

Cały obszar rewitalizacji Jako Stowarzyszenie deklarujemy, że jesteśmy gotowi 
do konsultacji wszelkich rozwiązań dedykowanych 
komunikacji rowerowej wdrażanych w ramach 
projektów rewitalizacyjnych zarówno na etapie 

Uwaga do uwzględnienia na etapie przygotowywania 
poszczególnych inwestycji. 
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koncepcyjnym, jak i wykonywania projektów 
budowlanych.  
 
W naszej opinii wszystkie obszary rewitalizacji 
powinny zawierać modelowe oraz innowacyjne 
rozwiązania w zakresie infrastruktury rowerowej w 
powiązaniu z strefowym uspokajaniem ruchu w 
postaci rozwiązań fizycznych oraz w geometrii dróg 
oraz eliminacji ruchu tranzytowego z obszarów stref. 
Analiza organizacji ruchu powinna skupiać się na 
jakości i bezpieczeństwa rozwiązań drogowych z 
perspektywy pieszych zarówno 8 i 80 latków. W 
przypadku szkół, przedszkoli i innych instytucji 
publicznych sugeruje się wyznaczanie stref 
szczególnego bezpieczeństwa o promieniu 300 m od 
wejścia do placówek. Strefy są doskonałym obszarem 
do rozpoczęcia programu całkowitego 
wyeliminowania zdarzeń drogowych z udziałem 
pieszych – „Gdyńska wizja zero”.  
 
W zakresie działań miękkich sugerujemy zapewnienie 
promocji wyboru roweru zamiast auta w codziennym 
transporcie. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie 
pokazywanie przykładów, by mieszkańcy 
rewitalizowanych obszarów mieli możliwość kontaktu 
z przykładami podobnych rozwiązań w kraju i za 
granicą. Rozwiązaniem mogą być cykliczne spotkania z 
mieszkańcami o tematyce edukacyjnej, kulturalnej i 
podróżniczej oraz warsztaty praktyczne w formie 
spotkań lub wspólnych wycieczek. Może być to 
element programu nowopowstających centrów 
aktywności lokalnej. 
 
W razie jakichkolwiek dalszych pytań proszę nie 
wahać się skontaktować z nami. 

191. Krzysztof Mudza 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji, 
właściciel, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji, podmiot 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 

Umieścić w planie jako oddzielny punkt wykonanie 
przejścia do bulwaru od strony ul. Muchowskiego. 
Proponuję środki na jego realizację (170 tys zł) 
wydzielić z punktu nr 8 opracowywanego projektu, 
ograniczając liczbę miejsc parkingowych. Następnie 

Wykonanie zejścia na bulwar oksywski od strony ul. 
Muchowskiego musiałoby się wiązać z umocnieniem 
klifu, co znacząco zwiększyłoby koszt wnioskowanej 
inwestycji. Ponieważ zejście to obecnie nie jest 
priorytetem inwestycyjnym, nie zostanie ujęte w GPR. 
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prowadzący lub zamierzający 
prowadzić na obszarze gminy 
działalność gospodarczą 
 

po zatwierdzeniu programu rozpocząć negocjacje z 
władzami wojskowymi. 
 
Uzasadnienie 
W związku z planowanym powiększeniem terenu 
cmentarza MW oraz budową na nim Kwatery Pamięci 
wraz z punktem widokowym zasadnym wydaje się 
przewidzieć w rejonie skrzyżowania ulic 
Muchowskiego i Miegonia dodatkowa infrastrukturę 
dedykowaną pieszym umożliwiającą dojście 
bezpośrednio do/z bulwaru nadmorskiego omijając 
cmentarz. Udział miasta w budowie kwatery Pamięci 
może ułatwić „nam” uzyskanie korzystnej decyzji od 
władz wojskowych w sprawie przejścia do bulwaru. 
 
Uwagi techniczne do propozycji 
Ciężki umieścić wzdłuż północnej granicy 
powiększonego cmentarza wraz z zejściem/wejściem 
schodami do/od bulwaru nadmorskiego. Proponuję 
wydzielić (ścieżkę szerokości 3 m dalej w pasie 
technicznym (skarpa) szerokości 20 m). 
Przedsięwzięcie wymaga geodezyjnego wydzielenia 
działek (opis w załączniku) z terenów skarbu państwa 
będących obecnie w zarządzie MON RZI Gdynia. 
Ponadto konieczna jest zgoda urzędu Morskiego w 
Gdyni na budowę schodów w pasie technicznym. 

Nie jest natomiast wykluczone, że wnioskowana 
inwestycja mogłaby zostać zrealizowana w przyszłości 
niezależnie od działań rewitalizacyjnych, jeśli będą na to 
wskazywać potrzeby mieszkańców, możliwości 
techniczne i rachunek ekonomiczny. 

192. Paweł Stolarczyk, Radny Miasta 
Gdyni; mieszkaniec gminy poza 
obszarem rewitalizacji; organ władzy 
publicznej 

Podobszar rewitalizacji 
nr 6 – zachodnia część 
dzielnicy Witomino-
Radiostacja  
 

Tabela nr 12 na stronie 263 „Podstawowe 
przedsięwzięcia rewitalizacyjne dla podobszaru 
Witomino-Radiostacja 
 
Pkt 3 „Utworzenie Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką 
dla potrzeb rozwoju oferty usług społecznych w 
lokalnej społeczności 
 
Uwaga: Brak oznaczenia lokalizacji dla utworzenia 
Centrum Sąsiedzkiego z biblioteką 
 
Propozycja: Dopisanie w polu „charakterystyka 
przedsięwzięcia” następującej treści: „Lokalizacja 
obiektu z miejscami parkingowymi będzie przy zbiegu 
ulic: Widnej, Chwarznieńskiej i Rolniczej wraz z 

Uwaga zostanie uwzględniona w zapisach GPR. 
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organizacją dojazdu uwzględniającą planowane 
poszerzenie ulicy Rolnej”. 
 
Uzasadnienie: Potrzeba określenia dogodnej dla 
mieszkańców lokalizacji Centrum Sąsiedzkiego z 
biblioteką z uwzględnieniem specyfiki planowanego 
do przebudowy układu drogowego. 

193. Marcin Horała, poseł na Sejm RP; 
mieszkaniec gminy poza obszarem 
rewitalizacji; organ władzy 
publicznej 

Podobszar rewitalizacji 
nr 5 – część dzielnicy 
Leszczynki, rejon tzw. 
Pekinu 

Uwaga: Przeredagowanie treści projektu Gminnego 
Programu Rewitalizacji w części „Podobszar 
rewitalizacji nr 5 – część dzielnicy Leszczynki, rejon 
tzw. Pekinu”. 
Propozycja: w programie rewitalizacji tzw. Pekinu 
wpisać następujące działania gminy do realizacji: 
1. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
2. Przeprowadzenie wywłaszczenia terenu i przejęcie 
przez gminę celem realizacji kanalizacji, oświetlenia, 
dróg itd. 
 
3. Sprzedaż przez gminę części terenu Wzgórza Orlicz-
Dreszera, co umożliwi realizację nowoczesnej 
zabudowy mieszkalno-usługowej na opustoszałym 
terenie. 
 
4. Budowa budynku socjalnego i mieszkalnego dla 
części mieszkańców osiedla pozbawionych dalszej 
możliwości zamieszkiwania w dotychczasowej 
zabudowie. 
 
5. Rekonstrukcja i restauracja przedwojennego 
osiedla na terenie będącym wówczas własnością 
gminy 
 
Uzasadnienie: przeprowadzenie rzeczywistej 
rewitalizacji przestrzeni i zaspokojenie potrzeb 
bytowych tych mieszkańców, którzy nie są 
zainteresowaniu opuszczeniem przedwojennego 
osiedla tworzonego przez budowniczych portu i 
miasta. 

Ad. 1-3. Potencjalne wywłaszczenia Wzgórza Orlicz-
Dreszera jest formalnie możliwe po dokonaniu zmiany 
obowiązującego planu miejscowego z przeznaczeniem 
wszystkich terenów w jego granicach na cel publiczny 
zgodny z przepisem art. 6 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami. Decyzja taka byłaby planistycznie 
wątpliwa, gdyż naraziłaby gminę na nieracjonalne 
koszty związane przede wszystkim z: 
a) prowadzeniem nieracjonalnej procedury 
planistycznej, 
b) roszczeniami właścicieli, którym zmiana planu 
obniżyłaby wartość ich nieruchomości, 
c) wypłatą odszkodowania za wywłaszczenie niemal 12 

ha gruntu, co niosłoby za sobą skutki budżetowe dla 

gminy na poziomie kilkudziesięciu milionów złotych. 

Sprzedaż terenu po zasugerowanym wywłaszczeniu na 
funkcje inne niż publiczne, które stanowiły podstawę 
wywłaszczenia wymagałaby kolejnej zmiany planu – 
tym razem na cele komercyjne. Pomijając wątki 
finansowe, wykonywanie takich działań przez władze 
publiczne stanowiłoby rażące podważanie zaufania 
obywateli do samorządu. Wiąże się to z narażeniem 
gminy na słuszne oskarżenia o niegospodarność i 
przekroczenie władztwa planistycznego, co z kolei 
przekłada się na ryzyko stwierdzenia nieważności 
procedury przez organy nadzorcze i czyni proponowaną 
ścieżkę postępowania oderwaną od rzeczywistości. 
 
Ad. 4. Propozycja, by wydatkować środki gminne na 
pogłębianie wykluczenia społecznego gdynian jest 
propozycją absurdalną. Tworzenie kolejnych skupisk 
mieszkań socjalnych, które sprzyjają stygmatyzacji osób 
je zamieszkujących byłoby sprzeczne z ideą rewitalizacji. 
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Należy dążyć do rozproszenia zasobu komunalnego w 
mieście, po to by sprzyjać integracji osób o 
zróżnicowanym statusie materialnym. W przypadku 
Pekinu, zasiedlanie zasobu komunalnego będzie 
zjawiskiem marginalnym dotyczącym wyłącznie 
orzeczonych przez sąd eksmisji z prawem do lokalu. 
Pozostali mieszkańcy będą mogli korzystać z programu 
osłonowego, który pozwoli im zapewnić godziwe 
warunki życia, w ramach posiadanych zasobów 
finansowych i wsparcia ze strony MOPS. 
 
Ad. 5. Propozycja wydatkowania środków publicznych 
na odtwarzanie slumsów stoi w sprzeczności z wolą 
zarówno mieszkańców Pekinu, jak i jego właścicieli i nie 
zasługuje na uwzględnienie. 

194. Paweł Stolarczyk, Radny Miasta 
Gdyni; mieszkaniec gminy poza 
obszarem rewitalizacji; organ władzy 
publicznej 

Podobszar rewitalizacji 
nr 5 – część dzielnicy 
Leszczynki, rejon tzw. 
Pekinu 

Jak powyżej Jak w pkt. 193. 

195. Irena Frąc, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 
 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Występuję jako mieszkanka osiedla Witomino-
Radiostacja, administrowanego przez Spółdzielnię 
Mieszkaniową „Bałtyk” w Gdyni. Jestem społecznym 
członkiem Komitetu Mieszkaniowego bloku nr 4 przy 
ul. Konwaliowej. Moje uwagi będą dotyczyły ul. 
Rolniczej przyległej do budynków położonych w ciągu 
aż do ul. Chwarznieńskiej i „Witawy”. Ulica Rolnicza 
szczególnie od ul. Witomińskiej do „Witawy” stała się 
dla mieszkańców „zmorą” przez smog, hałas, tak w 
dzień (szczególnie powroty z miasta do Gdyni-Zachód) 
jak i w nocy. Taki stan rzeczy utrzymuje się a nawet 
powiększa rozmiary hałasu i smogu itd. aut 
szczególnie osobowych w ostatnim roku przybyło, to 
widać na ul. Rolniczej b. wyraźnie. Jeśli nie powstanie 
odgałęzienie tej trasy będzie coraz gorzej (już teraz 
„korki” są na porządku dziennym). Słyszałam od 
radnego m. Gdyni o możliwości wykonania odrębnej 
nitki komunikacyjnej i to na pewno byłoby 
rozwiązaniem tegoż „węzła gordyjskiego”. Nie 
spotkałam żadnej takiej informacji n/t temat ze strony 
Gminnego Programu Rewitalizacji w Gdyni. 

Wskazany teren znajduje się poza obszarem 
rewitalizacji. W ramach gminnego programu 
rewitalizacji nie przewiduje się budowy ulicy, która 
pełniłaby rolę obwodnicy Witomina.  
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196. Barbara Świrska, mieszkanka 
obszaru rewitalizacji 
 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Budowa boiska sportowego na terenie starych kortów 
przy ul. Nauczycielskiej 9. 

Zagospodarowanie terenu po dawnych kortach 
tenisowych mieści się w ramach przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego nr 4 na podobszarze rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja: Rozwój terenów rekreacyjnych 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35.  
 
Wytyczne do zagospodarowania tego terenu będą 
ustalane partycypacyjnie, na poziomie operacjonalizacji 
poszczególnych zapisów GPR w trakcie jego realizacji. 

197. Mateusz Świrski, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 
 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 

Jak w pkt. 196. 

198. Bolesław Świrski, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 
 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Rozbudowa boiska na placu przy SP 35, oświetlenie, 
dobudowa koszy 

Jak w pkt. 196. 

199. Edyta Świrska, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 
 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Rozbudowa boiska sportowego, oświetlenie boiska  

Jak w pkt. 196. 

200. Anna Wojtyłowicz, mieszkanka 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 

Jak w pkt. 196. 

201. Tomasz Wróbel, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowo-rekreacyjnego na terenie 
starych kortów przy ul. Nauczycielskiej 9 
2. Rozbudowa boiska sportowego, oświetlenie boiska 
na placu przy szkole nr 35 

Jak w pkt. 196. 

202. Kinga Wróbel, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowo na terenie starych kortów 
przy ul. Nauczycielskiej 9 
2. Rozbudowa boiska do koszykówki, oświetlenie 
istniejącego na placu przy szkole nr 35 

Jak w pkt. 196. 

203. Adam Wojtyłowicz, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Rozbudowa boiska sportowego, oświetlenie boiska  

Jak w pkt. 196. 

204. Beata Mróz, mieszkanka obszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowo na terenie starych kortów 
przy ul. Nauczycielskiej 9 
2. Rozbudowa placu sportowego, oświetlenie boiska 
na placu przy szkole nr 35 

Jak w pkt. 196. 

205. Sylwester Bratke, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Rozbudowa boiska sportowego, oświetlenie boiska 
na placu przy szkole 35 

Jak w pkt. 196. 
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206. Artur Kownacki, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowego na terenie starych 
kortów tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Dobudowa koszy do koszykówki, oświetlenie boiska 
na placu przy szkole 35 

Jak w pkt. 196. 

207. Henryk Bożek, mieszkaniec obszaru 
rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska „balon” na terenie starych kortów 
tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Budowa kolejnego boiska do koszykówki, 
oświetlenie boiska istniejącego na placu przy szkole 
35 

Jak w pkt. 196. 

208. Krzysztof Kostrzewski, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Budowa obiektu sportowego na terenie starych 
kortów tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9 i placu 
przy szkole nr 35 

Jak w pkt. 196. 

209. Tomasz Rembisz, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowego na terenie starych 
kortów tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. Dobudowa koszy, oświetlenie boiska na placu przy 
szkole 35 

Jak w pkt. 196. 

210. Katarzyna Nawrocka, mieszkaniec 
obszaru rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

1. Budowa boiska sportowego na terenie starych 
kortów tenisowych przy ul. Nauczycielskiej 9. 
2. oświetlenie boiska na placu przy szkole 35 

Jak w pkt. 196. 

211. Gdyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lech Piech 
Sylwester Pałubicki 
Właściciel użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 
 

1. Wiata śmietnikowa przed budynkiem wybudowana 
i utrzymywana przez GSM – możliwość dalszego 
korzystania z wiaty nowo wybudowanej przez naszych 
mieszkańców  
 
2. Jezdnia ul. Zamenhofa przed budynkiem nr 3 nie 
została ujęta w całości w zakresie rewitalizacji. 
Wnioskujemy o przyjęcie drogi do remontu lub 
wymiany nawierzchni w związku z tym że korzystają z 
niej wszyscy mieszkańcy okolicznych budynków. 
 
2. Dodatkowo prosimy o ujęcie wszystkich uwag w 
przesłanym piśmie z dnia 10 grudnia 2014 r. L.dz. 
TE/MKK/5272/14 do Urzędu Miasta Gdyni – Wydział 
Inwestycji 

Przygotowany projekt zagospodarowania terenu oraz 
realizowana inwestycja nie obejmuje działki Spółdzielni 
Mieszkaniowej Bałtyk (Zamenhofa 3).  
 

212. Miejska Biblioteka Publiczna 
Natalia Gromow 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino Radiostacja 
 

Opis stanu istniejącego filii nr 5 i 9 MBP w dzielnicy 
Witomino. 
Opis założeń dla nowej filii MBP mającej powstać z 
połączenie filii 5 i 9. Zakładana powierzchnia nowego 
lokalu: 400 m2 

Wytyczne zostaną wzięte pod uwagę na poziomie 
operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR w trakcie 
jego realizacji. 
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213. Marta Galla Podobszar rewitalizacji 
Babie Doły 
 

Wnioskuje o rozwój obszaru w kierunku mini 
agroturystki z wykorzystaniem piękna przyrody, 
nadmorskiego klimatu :  
 
„Jeśli jest konieczna nowa droga, notabene 
równoległa do ul. Zielonej, to niech byłaby to ulica 
typu „wiejskiego”, piaszczysta, jedynie utwardzona 
płytami, jak jest obecnie lecz nieco poszerzona tak 
aby w razie potrzeby ruch mógłby się odbyć w obie 
strony. Ważne żeby ta droga nie była drogą na skróty 
na mieszkańców Ikara i Dedala, ponieważ dla nas 
będzie to horror. Mała droga utwardzona płytami 
zniechęciłaby do nagminnego korzystania z niej, co 
pozwoliłoby ograniczyć hałas, drgania Pałacyku, nie 
zagrażałaby też okolicznym czworonogom. Nie 
usuwałabym drzew, pól, itd. a jedynie nieco bym 
"zabrała" po bokach trochę krzaków itd., jednym 
słowem, rozszerzyła bym już istniejącą ulicę i 
pociągnęłabym ją dalej wzdłuż "stadniny koni" aż do 
Dickmana, wyłącznie jako drogę awaryjną, oraz drogę 
dla mieszkańców ulicy Rybaków.  
 
Na opuszczonych niezagospodarowanych działkach 
można by postawić dodatkowe małe pensjonaty-
nieduże chatki w stylu wiejskim, nawet rybackim, 
może mała rodzinną karczmę, w której serwowane 
byłby regionalne specjały. Są kutry, konie, pola itd. 
Można by było zrobić bezpieczne zejścia na plaże ze 
skarp od ulicy Rybaków, piękną małą przystań dla 
kutrów, gdzie rybacy oferowali by swoje produkty, a 
nawet możliwość popłynięcia kutrem. Rozwinąć jazdę 
konną, Wszystko to wpasować historię tej okolicy.  
Odrestaurować bunkier by pasjonaci militariów także 
chcieli korzystać z tego terenu. Promować to miejsce 
jako jedne z nielicznych gdzie zatrzymał się czas, gdzie 
można się zrelaksować itd. Ludzie coraz częściej 
wybierają na odpoczynek miejsca  poza centrum, na 
wsiach, by odpocząć od codzienności, uciec od 
cywilizacji. 
 

Wniosek zostanie rozważony na poziomie 
operacjonalizacji poszczególnych zapisów GPR w trakcie 
jego realizacji. 
 
Jednocześnie, Zgodnie z art. 7 ustawy Prawo 
energetyczne przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące 
się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych lub 
energii jest obowiązane do zawarcia umowy o 
przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o 
przyłączenie do sieci, na zasadzie równoprawnego 
traktowania i przyłączania, jeżeli istnieją techniczne i 
ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i 
dostarczania tych paliw, a żądający zawarcia umowy 
spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru. 
Podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci składa 
wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci, 
zwanych „warunkami przyłączenia”, w 
przedsiębiorstwie energetycznym, do którego sieci 
ubiega się o przyłączenie. Za przyłączenie do sieci 
pobiera się opłatę. 
 
Rozbudowa sieci gazociągowej, ciepłowniczej, 
elektroenergetycznej jest zatem uzależniona od 
gestorów tych sieci i odbywa się na wniosek odbiorców. 
Gmina nie może inwestować w rozbudowę lub 
przebudowę sieci gazociągowej lub ciepłowniczej. 
 
Po wykonaniu projektu rewaloryzacji zespołu dworsko-
folwarcznego i określeniu zakresu niezbędnych 
remontów przeanalizowane zostaną kwestie 
najbardziej efektywnego ogrzewania budynków w 
obrębie zespołu. 
 
Należy również zauważyć, że część terenów wskazanych 
w miejscowym planie zagospodarowania pod 
zabudowę, stanowi własność prywatną i decyzja o 
inwestowaniu na tych terenach należy wyłącznie do 
właściciela. 
 
Na obecnym etapie nie przewiduje się wykonania drogi 
łączącej ul. Rybaków z ul. Dickmana.  
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Dla nas mieszkańców byłoby to idealne rozwiązanie, 
była by mała droga która połączyłaby cały nadmorski 
teren, ale jednocześnie bez likwidacji wiejskiego 
klimatu. Podejrzewam że mieszkańcy Dickmana i 
okolic także byli by bardziej zadowoleni z takiego 
rozwiązania.  
 
Wielu z nas uciekło na obrzeża właśnie po to aby żyć 
w zaciszu, z dala od tego tłoku, hałasu. Szukaliśmy 
kawałka wsi w naszej pięknej, lecz zatłoczonej Gdyni. 
Każdy kto tutaj tęskni za cywilizacją to ucieka stąd, a 
po planowanych zmianach już nie będzie tutaj tak 
przyjemnie. Nie każda dzielnica musi mieć obiekty 
kulturalne, sportowe, itp. zachowajmy kilka miejsc 
gdzie można mieć stare Gdyńskie tradycje, nie 
wszystko trzeba wycinać i betonować bo "nadchodzi 
nowe". 
 
Nam mieszkańcom, potrzeba tutaj spokoju, małego 
raju, do pełni szczęścia brakuje nam kanalizacji, 
ciepłej wody w kranie. Idealnym rozwiązaniem byłoby 
podłączenie budynków do centralnego ogrzewania, 
lub ekologicznego aby zmniejszyć emisję dymu w 
okolicy. 
 
W związku z planowanymi zmianami przy ul. 
Rybaków, proszę aby zaczęto od oceny stanu 
technicznego tego budynku, jak i pozostałych 
budynków. 
 
Stan techniczny Pałacyku pozostawia wiele do 
życzenia. Popękane kominy, ściany, sufity, 
pozarywane "ruchome" podłogi, niesprawna 
wentylacja lub w ogóle jej brak, często też brak 
łazienek czy toalet - niektórzy lokatorzy mają toaletę 
na korytarzu. Do tego brak odpowiedniej izolacji 
budynku zarówno od podłoża-ziemi, ścian 
zewnętrznych, a także dachu powoduje duże straty 
ciepła, powstaje wilgoć która wnika wszędzie. 
Drewniane elementy konstrukcji nasiąkają wodą, 
klatka schodowa w niektórych miejscach ma 
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zbutwiałe schody jak i poręcze. Gdy w pobliżu 
budynku przejeżdżają samochody, trzęsą się naczynia 
w szafkach, wszystko się trzęsie i drży. Z miesiąca na 
miesiąc pojawia się coraz więcej pęknięć, w 
narożnikach ścian powstają szpary 1-3 mm, to samo 
dzieje się miedzy podłogą a ścianami. Planowane 
inwestycje, takie jak nowa nawierzchnia, kanalizacja 
mogą wpłynąć na dalsze problemy z konstrukcją. 
Kontaktowałam się z administracją, były dwie panie, 
które popatrzyły na pęknięcia i stwierdziły że 
wszystko jest w porządku, że to zabytek i ma prawo 
pękać, nikt nie zastanawia się, że w końcu może dojść 
do tragedii.” 

214. Halina Grancowska, Roman 
Grancowski 
 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
właściciele, użytkownicy wieczyści, 
podmiot zarządzający nieruchomości 
znajdującymi 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 
 

Proszę do programu rewitalizacji do pkt. 2.12 „rozwój 
sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej 
w obrębie Kępy Oksywskiej” dołączyć dalszą część ul. 
Kępa Oksywska (załącznik nr 1) ponieważ ta część 
ulicy jest najbardziej zaniedbana. W tej części ulica nie 
jest utwardzona i jest położona najniżej, jest 
regularnie zalewana wodami opadowymi z działek 
sąsiednich (w załączeniu zdjęcia), w okresie od jesieni 
do lata na drodze zalega błoto co utrudnia się 
poruszanie mieszkańcom, a w szczególności dzieciom 
do szkoły. Kanalizacja deszczowa oraz utwardzenie 
drogi jest konieczne. W programie rewitalizacji tej 
części ulicy należy również uwzględnić budowę 
kanalizacji sanitarnej – w tym zakresie uzasadnienie 
konieczności budowy jest zbędne – jest XXI wiek i jest 
to ogromny wstyd dla włodarzy miasta iż mają na 
terenie miasta obszary nie skanalizowane. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, część ul. Kępa 
Oksywska wskazana na załączniku graficznym, stanowi 
drogę wewnętrzną 62 KDW i jest własnością prywatną. 
Gmina Miasta Gdyni w swoich planach inwestycyjnych 
uwzględnia przede wszystkim drogi publiczne. 
Przeanalizowana zostanie możliwość wsparcia 
mieszkańców tej części ul. Kępy Oksywska w 
utwardzeniu ulicy.  
 
Infrastruktura planowana do wykonania w ramach 
przedsięwzięcia rewitalizacyjnego będzie przebiegać w 
ciągu drogi publicznej 58 KD-D 1/1. Znacząco ułatwi ona 
mieszkańcom wybudowanie odcinków sieci na terenie 
prywatnym (droga wewnętrzna) i indywidualnych 
przyłączy. 

215. Waldemar i Iwona Sadowscy 
 
Mieszkańcy obszaru rewitalizacji, 
właściciele, użytkownicy wieczyści, 
podmiot zarządzający nieruchomości 
znajdującymi 
 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 
 

Jak w punkcie wyżej. Jak w pkt. 214. 

216. Andrzej Ruczyński 
 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji, 
właściciel, użytkownik wieczyści, 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 

Jak w punkcie wyżej. Jak w pkt. 214. 



123 
 

podmiot zarządzający nieruchomości 
znajdującymi 
 

217. Mieczysław Bomsiewicz 
 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji, 
właściciel, użytkownik wieczyści, 
podmiot zarządzający nieruchomości 
znajdującymi 
 

Podobszar rewitalizacji 
Oksywie 
 
 

Jak w punkcie wyżej. Jak w pkt. 214. 

218. Michał Hałas 
 
Podmiot prowadzący lub 
zamierzający prowadzić na obszarze 
gminy działalność społeczną, w tym 
organizacje pozarządowa i grupy 
nieformalne 

Podobszar rewitalizacji 
Zamenhofa i Opata 
Hackiego 
 
 

1. Wnosi o dofinansowanie remontu elewacji 
budynku Zamenhofa 13 i 13 A wraz z 
termomodernizacją. 
2. Wnosi o utrzymanie 1,5-2 metrowego pasa zieleni 
pomiędzy chodnikiem a budynkiem. 

Ad. 1. Z uwagi na to, że w budynku użyteczności 
publicznej Zamenhofa 13 i 13 A nie będą realizowane 
zadania rewitalizacyjne z zakresu usług społecznych, nie 
jest możliwe dofinansowanie remontu elewacji i 
termomodernizacja budynku z funduszy RPO. Tym 
niemniej, zapisy GPR zostaną uzupełnione o 
przedsięwzięcie uzupełniające polegające na wsparciu 
podmiotów prowadzących na obszarze rewitalizacji 
działalność społeczną, poprzez partycypację w kosztach 
estetyzacji zajmowanych budynków komunalnych. 
 
Ad. 2. Przygotowany projekt zagospodarowania terenu 
dla obszaru Zamenhofa i Opata Hackiego (faza II) będzie 
ponownie analizowany pod kątem możliwości 
wprowadzenia uwag mieszkańców. Zagadnienia 
dotyczące wprowadzenia innych rozwiązań 
projektowych będą weryfikowane na etapie 
przygotowania specyfikacji przetargowej dla zadania. 

219. Dawid Kubacki 
 
Mieszkaniec obszaru rewitalizacji, 
właściciel 

Podobszar rewitalizacji 
osiedle Meksyk 
 
Załączona kopia maila 
do ZDiZ wskazująca na 
możliwe połączenia 
rowerowe w rejonie 
osiedla Meksyk w 
szerszym ujęciu tras 
rowerowych tej części 
miasta 
 

1. ścieżki rowerowe 
Będą aktywnym rowerzystą zwiedziłem sporo ścieżek 
rowerowych wokół dzielnicy Meksyk. I dworzec 
Chyloni staje się idealnym miejscem do rozpoczęcia 
zarówno krótkich jak i długich ciekawych 
krajoznawczo ścieżek rowerowych. Jedocześnie 
połączenie tras rowerowych z SKM daje możliwość 
łatwego przejechania pociągiem przez Centrum 
miasta i ruszenia rowerem na wspaniałą podróż np. 
do Rewy. Załączam obszerniejszy dokument (jaki 
został też przedstawiony ZDiZ). Część tych propozycji 
pokrywa się z terenami Meksyku. Więc warto je wziąć 
pod uwagę na etapie planowania.  

Ad. 1. GPR to dokument wyznaczający strategiczne 
kierunki działań na obszarze rewitalizacji. Kierunki te 
muszą być zgodne z innymi dokumentami 
strategicznymi miasta, w tym z polityka rowerową. 
Uzyskanie ciągłości dróg rowerowych poprzez budowę 
dróg rowerowych nie jest zadaniem GPR . Tym niemniej 
postulat dotyczący zwiększenia znaczenie północnego 
wyjścia z dworca PKP/SKM poprzez wprowadzenie 
udogodnień dla rowerzystów zostanie wzięty pod 
uwagę przy realizacji zadań rewitalizacyjnych dla 
osiedla Meksyk pn. Realizacja elementów 
podstawowego układu drogowego w obrębie osiedla 
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2. uporządkowanie dzielnicy Meksyk ze śmieci 
Prosimy o rozważenie możliwości uporządkowania 
terenów tj.: 
- przyjazdu ekipy sprzątającej i wysprzątaniu terenu, 
- uzgodnieniu możliwości korzystania w cywilizowany 
sposób z  terenów i tak udostępnionych mieszkańcom 
np. centralna działka na w swoim obszarze ścieżki 
którymi chodzą ludzie, 
- wykonaniu mini projektu zieleni i wprowadzenie go 
w życie np. stworzenie jakiegoś mini parku. Może 
wystarczy teren po prostu uporządkować i wstawić 
kilka ławek. Dać przestrzeń gdzie można spokojnie 
spędzić czas na świeżym powietrzu. Coś w rodzaju 
mini parku i potem o niego dbać, 
- uporządkowanie terenów zielonych, w szczególności 
działki centralnej, jak również terenów przy torach, 
- cykliczne dbanie o teren tak jak w innych dzielnicach 
– koszenie trawy, sprzątanie. 
 
Myślę że warto w akcję sprzątania włączyć 
mieszkańców. Może wspólna akcja Miasta i Rady 
Dzielnicy np. Posprzątaj Meksyk. Oczywiście warto 
pomyśleć o celu szerszym niż tylko posprzątanie. Jak. 
np. takie unormowanie spraw własnościowych aby 
mogły powstać ciekawe tereny zielone w naszej 
dzielnicy. Oczywiście prace te wymagają konsultacji z 
Radą Dzielnicy i mieszkańcami, szczególnie tymi, 
którzy mogą udostępnić swoje działki pod takie 
działania. 
 
PS. Warto wspomnieć że na dzielnicy rok rocznie 
gnieździ się wiele ptaków. I to jest naprawdę dobry 
znak, że te płochliwe zwierzęta, jakimi są ptaki 
gnieżdżą się pod naszymi oknami 
 
3. utwardzenie pobocznych wąskich ulic 
wewnętrznych płytami JUMBO: 
Proszę o rozważenie utwardzenia pobocznych 
wąskich ulic płytami JUMBO tak jak na części ulicy 
Dachnowskiego. Położenie płyt w systemie: płyty w 

Meksyk oraz Budowa pętli autobusowej w obrębie 
przejścia podziemnego Gdynia Chylonia. 
 
Ad. 2. Wskazywany w treści uwagi teren należy do 
prywatnego właściciela. Sprzątanie terenu, jak również 
zasady jego udostępniania mieszkańcom czy też sposób 
zagospodarowania zależy wyłącznie od jego woli. W 
przeszłości gmina prowadziła skuteczne postępowania 
w kierunku wymuszenia na właścicielu prywatnej 
nieruchomości uprzątnięcia śmieci. Zaproponowane w 
projekcie GPR przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizują 
założenia obowiązującego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. Część wskazanych 
w uwadze działek jest przeznaczona pod realizację 
podstawowego układu drogowego osiedla – założenie 
to uwzględniają zaproponowane przedsięwzięcia. 
Pozostałe części nieruchomości, przeznaczone w planie 
pod funkcje komercyjne, mogą zostać zabudowane 
przez właściciela zgodnie z przysługującym mu prawem. 
W ramach zadania pn. Realizacja terenu rekreacyjnego 
Gmina będzie starała się pozyskać (w dzierżawę) część 
przedmiotowych nieruchomości w celu zrealizowania 
terenu sportowo-rekreacyjnego. 

 
Ad. 3. W ramach przedsięwzięcia pn. Realizacja 
fragmentów wewnętrznego układu drogowego osiedla 
przewidziane jest utwardzenie wybranych dróg 
wewnętrznych płytami w systemie YOMB. Szczegóły 
tych inwestycji, w tym sposób ułożenia nawierzchni, 
będą opracowywane na etapie operacjonalizacji 
zapisów GPR 

 
Ad. 4. GPR to dokument wyznaczający strategiczne 
kierunki działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR, 
podobnie jak projekt wykonawczy zagospodarowania 
terenu, nie proponują rozwiązań dotyczących 
oznakowania dróg wewnętrznych.  
 
Zasadnym jest przeanalizowanie właściwego 
oznakowania dróg wewnętrznych, które umożliwi 



125 
 

postaci dwóch ścieżek, odległych od siebie na 
szerokość kół samochodowych pozwolą: 
- zaoszczędzić pieniądze w stosunku do położenia płyt 
na całej szerokości ulic, 
- zmniejszy problem wody opadowej (większy dostęp 
do powierzchni gruntu pozwoli na łatwiejsze 
wsiąkanie wody), 
- uporządkuje wewnętrzne drogi. 
 
Pozwoli to również ograniczyć prędkość poruszania 
się na drogach. 

 
4. wprowadzenie miejsc postojowych dla 
mieszkańców 
W związku z planowanym parkingiem Chylonie od 
strony dzielnicy Meksyk stanie się punktem przesiadki 
z samochodu na kolejkę dla wielu pracujących ludzi (w 
cumie już jest). Stanowi to dodatkowy punkt 
uatrakcyjniający całą Gdynię. Jednak popularność 
zdecydowanie wpłynie na postoje poza wyznaczonymi 
miejscami. Prosimy o zarezerwowanie pieniędzy na 
odpowiednie oznakowanie wewnętrznych ulic tak, 
aby pod domami mogły stawać samochody 
mieszkańców z zakazem parkowania dla osób 
przyjezdnych. Dla osób przyjezdnych są planowane 
parkingi. Brak postojów samochód na wąskich ulicach 
Meksyku ułatwi komunikację i podniesie 
bezpieczeństwo. Naprawdę wąskie uliczki Meksyku 
nie są dobrym miejscem parkingowym, a jednak 
osoby z zewnątrz z nich korzystają. Dlatego wnosimy 
o: 
- odpowiednie oznakowanie ulic zakazami 
zatrzymywania, 
- wyznaczenie miejsc postojowych dla mieszkańców. 
Można by je nazwać strefami dzielnicowymi. 

służbom miejskim egzekwowanie prawidłowego 
sposobu parkowania pojazdów 
 
 
 

220. Justyna Dominas-Czarnecka 
Mieszkanka obszaru rewitalizacji, 
Właścicielka, użytkownik wieczysty, 
podmiot zarządzający 
nieruchomościami znajdującymi się 
na obszarze rewitalizacji 

Podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 
 
(strona 241, strona 
265) 

Uwagi i propozycje dotyczą fragmentu lasu, do 
którego zejście znajduje się pomiędzy budynkami 
przy ul. Pogodnej 5, Pogodnej 6 oraz Widnej 13 
(przedszkole nr 13) 
Obecnie brakuje tam bezpiecznego i atrakcyjnego 
zejścia do lasu, a droga (zaznaczona czerwoną linią na 

GPR to dokument wyznaczający strategiczne kierunki 
działań na obszarze rewitalizacji. Zapisy GPR nie 
posiadają więc szczegółowości projektów realizacyjnych 
dla poszczególnych przedsięwzięć. Na etapie 
operacjonalizacji zadania wskazanego w GPR pn. 
Zagospodarowanie fragmentów lasu w obrębie 
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załączonej mapie) oraz tereny przyległe mogą 
stanowić nie lada atrakcję dla osób w każdym wieku w 
celach: 
- komunikacyjnych (droga na cmentarz), 
- rekreacyjnych (głównie spacery), 
- sportowych (bieganie, jazda na rowerze), 
-relaksacyjnych (obcowanie z naturą), 
- poznawczych / naukowych. 
Należałoby przede wszystkim: 
- zapobiec dalszej degradacji lasu (obszary zaznaczone 
czerwonymi owalami na załączonej mapie), 
- uporządkować ścieżki, 
- zapobiegać zaśmiecaniu oraz dewastacji a także 
spożyciu alkoholu, 
- zagospodarować tereny tematyczne (np. poprzez 
tablice informacyjne o zwierzętach i roślinności 
bytujących na tym terenie lub o ciekawostkach 
historycznych jeżeli takie wystąpiły), 
- zagospodarować ścieżki i skrzyżowania w tablice 
kierunkowe (można stracić orientację w terenie przy 
dłuższym spacerze). 
Wspaniale byłoby: 
- postawić karmniki/paśniki online (nie tylko dziki 
stanowią atrakcję), 
- organizować wydarzenia tematyczne (sportowe, 
biologiczne wzorem Leśnego Ogrodu Botanicznego 
Marszewo), 
- ogrodzić i wskazać miejsca szczególne pod względem 
fauny lub flory, jeżeli takie występują; mogą to być 
również miejsca np. wzrostu młodych roślin, 
- zagospodarować jakiś obszar przy jednym z 
głównych ciągów komunikacyjnych na plac 
zabaw/wybieg dla czworonogów. 

głównych stref wejściowych zaproponowany zostanie 
szczegółowy zakres projektów które złożą się na spójne 
i bezpieczne zagospodarowanie strefy krawędziowej 
lasu i osiedla. Przygotowywane założenia do projektu 
zagospodarowania strefy brzegowej są obecnie w fazie 
uzgodnień z Nadleśnictwem. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa 
mieszkańców i zwierząt oraz zmniejszenie degradacji 
terenu leśnego. 
 
Należy podkreślić, iż w ramach przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych planowane są także działania z 
zakresu partycypacji społecznej i realizacji inicjatyw 
lokalnych, w których mieszczą się takie propozycje jak 
organizacja wydarzeń tematycznych 

221. Anna Nowak 
Mieszkanka gminy poza obszarem 
rewitalizacji 

Uwagi dot. formy i 
treści dokumentu 
 
Uwagi do działań 
wskazanych dla 
podobszaru 
rewitalizacji tzw Pekin 

Program nie zawiera wszystkich elementów 
wymienionych w ustawie o rewitalizacji np. 
kierunków działań w przypadku celów rewitalizacji, 
opis przedsięwzięć nie posiada wszystkich 
elementów, nie wskazano czy przedsięwzięcia 
uzupełniające realizują kierunki działań, brak 
mechanizmów integrowania działań, brak ram 
finansowych, brak ramowego harmonogramu 

Koszty zarządzania realizacją programu zostaną pokryte 
istniejącymi etatami Laboratorium Innowacji 
Społecznych. 
 
Zapisy GPR zostaną ponownie zweryfikowane pod 
kątem wskazanych elementów oraz czytelności zapisu. 
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realizacji programu, nie wskazano kosztów 
zarządzania i pozostałych punktów z art. 15 ustawy. 
 
Do konsultacji nie powinno przedstawiać się 
niekompletnych dokumentów. Jako mieszkanka nie 
mam możliwości wyrażenia swojej opinii na temat 
brakujących informacji. Jaki wpływ mamy my 
mieszkańcy na działania podejmowane przez miasto, 
jeśli przedstawione są nam niepełne dokumenty, a 
wersja finalna będzie różnić się znacząco od 
konsultowanej? Nie możemy wyrazić swojego zdania 
np. wobec kwot przeznaczonych na zarządzanie 
programem. Należy dążyć do tego aby były one jak 
najniższe, znaczne środki należy przeznaczyć na 
konkretne działania dla mieszkańców. Administracja 
nie powinna się rozrastać. Poza tym trzeba by 
spojrzeć na ustawę art. 23 ust 2 pkt 1 zatem jeśli w 
chwili obecnej nie ma wszystkich informacji, a zostaną 
one dopisane trzeba by ponownie skonsultować 
dokument. 
 
Spis streści i teść dokumentu 
Spis treści zajmuje 6 stron i nie jest czytelny, 
należałoby ograniczyć go do 2 stron maksymalnie. 
Poza tym konkretnie informacje rozpoczynają się 
dopiero w połowie dokumentu. Początek jest 
„naszpikowany” niepotrzebnymi informacjami, 
generalnie dokument czyta się bardzo ciężko i jest 
bardzo nieprzyjazny dla zwykłego mieszkańca 
 
Pekin 
W programie wskazano właściwie projekty 
społeczne., jak to się ma do komplementarności 
problemowej? Podobszar nie spełnia tej cechy więc 
powinien być wyłączony z programu rewitalizacji. 
Właściwsze byłoby zostawienie tego obszaru jako 
zdegradowanego 

Należy zaznaczyć, że przywołany art. 23 ustawy o 
rewitalizacji dotyczy procedury zmiany GPR. 
Procedowany projekt GPR poddany pod konsultacje 
społeczne realizuje uchwałę Rady Miasta Gdyni nr 
XXI/497/16 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzania GPR miasta Gdyni. Art. 
23 ustawy odnosi się więc do innej procedury. 
Tymczasem, zgodnie z art. 17 ust 2 ustawy Prezydent 
kolejno: 
1) ogłasza informację o podjęciu uchwały o 
przystąpieniu do sporządzenia GPR na stronie 
podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w 
prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie 
2) sporządza projekt GPR; 
3) przeprowadza konsultacje społeczne projektu GPR; 
4) występuje o zaopiniowanie projektu GPR (…) 
5) wprowadza zmiany wynikające z przeprowadzonych 
konsultacji społecznych i uzyskanych opinii oraz 
przedstawia radzie gminy do uchwalenia projekt GPR.  
Ustawa nie zobowiązuje więc Prezydenta do 
ponownego opiniowania i konsultowania projektu 
dokumentu w trybie sporządzania GPR.  
 
Pekin  
Zgodnie z art. 10 ustawy o rewitalizacji 
Obszar obejmujący całość lub część obszaru 
zdegradowanego, cechujący się szczególną 
koncentracją negatywnych zjawisk, o których mowa w 
art. 9 ust. 1, na którym z uwagi na istotne znaczenie dla 
rozwoju lokalnego gmina zamierza prowadzić 
rewitalizację, wyznacza się jako obszar rewitalizacji. 
Wskazanie Pekinu jako obszaru rewitalizacji nie było 
wynikiem założonych ad hoc wiązek działań 
komplementarnych (społecznych i inwestycyjnych), ale 
wiązało się z dostrzegalnym od lat kryzysem jakości 
zamieszkania na tym obszarze, szczególnym 
nagromadzeniem zjawisk zagrażających ładowi 
społecznemu i przestrzennemu. W toku prac nad 
opracowaniem listy realnych przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych dla Pekinu, z uwzględnieniem 
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wszelkich uwarunkowań obszaru, na czele z planami 
właścicieli nieruchomości, za priorytetowe Gmina 
uznała przeciwdziałanie zagrożeniu wynikającemu z 
wielowymiarowego wykluczenia społecznego 
mieszkańców obszaru oraz zagwarantowanie 
czytelnego podziału ról między mieszkańcami, 
właścicielami terenów i miastem. „Komplementarność” 
w przypadku Pekinu rozumiana jest więc jako 
wzajemne uzupełnianie działań każdej z trzech ww. 
stron – interesariuszy procesu. 

222. Łukasz Bosowski 
Stowarzyszenie Rowerowa Gdynia 

podobszar rewitalizacji 
rejon Witomino-
Radiostacja 

na stronie 242 (Witomino) pojawia się sprzeczność.  
„Ze względu na położenie osiedla w dzielnicy poza 
wspomnianymi problemami wewnętrznymi 
omawiany podobszar narażony jest na te same 
zagrożenia, na które narażone jest całe Witomino – 
przeciążenie ruchem samochodowym.  
 
W związku z tym planowana jest przebudowa ul. 
Chwarznieńskiej, która zwiększy przepustowość 
głównego skrzyżowanie dzielnicy, wprowadzi 
oddzielny pas ruchu dla autobusów, wprowadzi zatoki 
autobusowe przy przystankach oraz drogę rowerową.  
 
Ta względnie duża inwestycja drogowa o znaczeniu 
ponadlokalnym wpłynie na dostępność 
analizowanego obszaru oraz możliwości jego pieszego 
powiązania z resztą dzielnicy. Przygotowywane jest 
również poszerzenie ul. Rolniczej w celu przedłużenia 
buspasa z ul. Kieleckiej" 
 
W diagnozie podaje się przeciążenie ruchem 
samochodowym jako zagrożenie. Uciążliwości 
spowodowane przez korki są tez wymieniane. 
 
Opisywane plany zwiększania przepustowości 
skrzyżowania i poszerzanie ulic wskazują na 
zwiększanie ryzyka dla niechronionych uczestników 
ruchu (pieszych, rowerów, osób z wózkami i na 
wózkach). Jest to wprost sprzeczne z celami z grupy 
C1 SUMP przyjętego przez Radę Miasta w 2016 roku. 
Bardzo proszę o zmianę zapisów w sposób 

Przebudowa ul. Chwarznieńskiej stanowi inwestycję o 
znaczeniu ponadlokalnym, a więc wykraczającym poza 
obszar rewitalizacji. GPR nie stanowi dokumentu, który 
przesądzi o powstaniu i kształcie ww. inwestycji. 
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zapewniający priorytet transportowy dla pieszych i 
rowerów poprzez projektowanie infrastruktury 
fizycznie zapewniającej zabezpieczenie przed 
rozwijaniem nadmiernej prędkości oraz ograniczającej 
możliwość parkowania samochodów na chodnikach i 
w strefach pieszych. 
 
Ponadto, korki oraz brak udogodnień dla rowerzystów 
wymieniono, w największej grupie spraw 
wymienianych przez ankietowanych jako do zmiany 

223. Kamila Kostkiewicz podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Na terenie po kortach tenisowych obok boiska ARKI 
GDYNIA proponuję Miasteczko Ruchu Drogowego do 
nauki jazdy rowerem. 
W Gdyni nie ma takiego, ogólnodostępnego 
miasteczka (w innych miastach są), z prawdziwego 
zdarzenia. Niektóre przedszkola i szkoły mają 
namiastkę takich miasteczek na swoich terenach. 
Obok placu manewrowego można by było postawić 
kilka ławek dla opiekunów (i nie tylko). Miasteczko 
oczywiście z monitoringiem. 

Zagospodarowanie terenu po dawnych kortach 
tenisowych mieści się w ramach przedsięwzięcia 
rewitalizacyjnego nr 4 na podobszarze rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja: Rozwój terenów rekreacyjnych 
w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 35.  
 
Elementy zagospodarowania będą ustalane 
partycypacyjnie, na poziomie operacjonalizacji 
poszczególnych zapisów GPR w trakcie jego realizacji. 

224. Michał Miętus podobszar rewitalizacji 
Witomino-Radiostacja 

Sprzeciw dotyczący budowy boiska przeznaczonego 
do gry w piłkę nożną na terenie po kortach 
tenisowych w pobliżu ulicy Nauczycielskiej i 
Uczniowskiej w Gdyni.   

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji 
istnieje już boisko przeznaczone do gry w piłkę nożną i 
jest sporadycznie używane. Zwracam się również 
uwagę na brak infrastruktury drogowej 
umożliwiającej przeprowadzenie ewentualnej akcji 
ratunkowej lub ewakuacyjnej w sąsiedztwie 
planowanej inwestycji.  

Na działce po kortach tenisowych mógłby powstać 
odkryty tor do jazdy na łyżworolkach. Jeszcze innym 
sposobem na zagospodarowanie przestrzeni po 
kortach tenisowych mogłoby być wybiegu dla psów. 

Zgodnie z zapisami projektu GPR (s. 264) w podobszarze 
Witomino-Radiostacja planowana jest realizacja terenu 
rekreacyjnego, którego program zostanie zaplanowany 
we współpracy z mieszkańcami osiedla. Nie można 
zatem na obecnym etapie jednoznacznie  przesądzić o 
lokalizacji boiska na tym terenie.   
 
W toku prac nad koncepcją programową na etapie 
projektowym przeanalizowane zostaną wszystkie 
wniesione uwagi z konsultacji społecznych projektu GPR 
(por. poz. 196-210). 
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6. Uwagi złożone po terminie 
 
 
Po terminie konsultacji społecznych do 22 lutego nie wpłynęły żadne uwagi. 
 
 

7. Podsumowanie 
 
Podane niżej liczebności stanowią wartości minimalne. Tak jak to wcześniej wspomniano nadsyłano 
wypełnione formularze kart uwag, które podpisane były przez więcej niż jedną osobę – znamienny 
przypadek karty z Babich Dołów podpisanej przez 111 osób. Natomiast w przypadku spotkań 
konsultacyjnych nie wszystkie obecne osoby na spotkaniach wpisywały się na listę obecności, ponadto 
mieszkańcy korzystający z mobilnych punktów konsultacyjnych również nie zawsze wpisywali się na 
listy obecności. 
 
Poniżej znajduje się zestawienie uczestników otwartych spotkań konsultacyjnych, z zastrzeżeniem, że 
mowa tylko o tych osobach, które wpisały się na listy obecności. Łącznie na spotkania przyszło nie mniej 
niż 274 osoby. Najwięcej uczestników przyciągnęły spotkania dla podobszarów rewitalizacji Pekin, 
Zamenhofa, Opata Hackiego, Meksyk i Witomino-Radiostacja. Natomiast najmniej uczestników 
odnotowano na Babich Dołach oraz na Oksywiu. 
 

 
Zestawienie nr 1. Liczba osób, które wpisały się na listy obecności na otwartych spotkaniach 
konsultacyjnych. 
 
W mobilnych punktach konsultacyjnych odnotowano dodatkowych 27 uczestników, a stanowi to 
jedynie część osób które uczestniczyły w tej formie konsultacji dokumentu. Zatem we wszystkich 
spotkaniach konsultacyjnych odnotowano uczestnictwo 301 osób – tyle zebrano podpisów na listach 
obecności. 
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W formie elektronicznej lub papierowej złożono 89 kart uwag. Pamiętając, że np. jeden formularz 
został podpisany przez 111 osób, to można w sposób uprawniony założyć, że około 500 Gdynian w 
różnej formie – uczestnictwa w spotkaniach lub komentowania Projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji wzięło udział w konsultacjach społecznych. Kolegium Prezydenta Miasta Gdyni 
rozpatrzyło 224 uwagi. 
 
Wszystkie uwagi rozpatrzone pozytywnie znalazły odzwierciedlenie w zmianach wprowadzonych do 
projektu GPR. 
 


