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Projekty miejskie zweryfikowane pozytywnie 

lp ID Roboczy tytuł projektu 

1 OGM/0002 Gdyński Tydzień Różnorodności – otwarte spotkania i warsztaty dla dzieci i dorosłych na 

rzecz walki z dyskryminacją 

2 OGM/0003 Gdyńska Akademia Młodych Obywateli – cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 – 19 lat z 

zakresu edukacji obywatelskiej 

3 OGM/0004 Integracyjne zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży 

4 OGM/0005 Organizacji półkolonii letnich dla dzieci na terenie 25 szkół podstawowych w 21 

dzielnicach Gdyni 

5 OGM/0008 Warsztaty wsparcia kompetencji rodzicielskich 

6 OGM/0009 Budowa rowerostrady wzdłuż al. 17 Grudnia (od kładki do ul. Obrońców Wybrzeża i od ul. 

Traugutta do al. Piłsudskiego) 

7 OGM/0010 Dostosowanie Estakady Kwiatkowskiego do ruchu rowerowego na odcinku Morska-

Hutnicza 

8 OGM/0013 Piesi, kierowcy, rowerzyści – kampania edukacyjna 

9 OGM/0016 Mobilna stacja pomiarowa powietrza (dron) oraz kampania informacyjna dot. 

zanieczyszczania powietrza 

10 OGM/0019 Zakup nowoczesnego w pełni wyposażonego ambulansu ratunkowego z zabudową 

medyczną zgodnego z wymogami Ministerstwa Zdrowia dla Miejskiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego w Gdyni 

11 OGM/0024 Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy dla dzieci klas III SP 

12 OGM/0029 Zamontowanie podjazdów i prowadnic ułatwiających bezpieczny i wygodny transport 

wózków dziecięcych, wózków inwalidzkich oraz rowerów po schodach w przestrzeni 

miejskiej 

13 OGM/0030 Auto-Senior 

14 OGM/0033 Śmieciomaty/recyklomaty– urządzenia do zdawania odpadów (puszek aluminiowych i 

szkła)a i wymiana na benefity (bilety/zniżki) z użyciem Karty Mieszkańca 

15 OGM/0038 Kampania społeczna promująca zachowania empatyczne, popularyzujące wzajemną 

kulturę i okazywanie sobie sympatii: „Kochasz Gdynię? Pokochaj Gdynian!” 

16 OGM/0039 Centrum sportów innowacyjnych 

17 OGM/0040 Oznakowanie wejść do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego ułatwiające dostęp i 

korzystanie z terenów leśnych mieszkańcom wielu gdyńskich dzielnic 

18 OGM/0041 „Puchar Gdyni” – biegi dla dzieci i młodzieży we wszystkich dzielnicach Gdyni 

19 OGM/0047 Uzupełnienie gdyńskich placów zabaw o urządzenia integracyjne dla dzieci 

20 OGM/0048 Galeria fotografii na ścianach przejścia podziemnego SKM Wzgórze św. Maksymiliana-

skwer Plymouth 

21 OGM/0053 Gdyńskie łąki kwietne 

22 OGM/0054 Estetyzacja Placu Kaszubskiego 

23 OGM/0056 Parki kieszonkowe w dzielnicach 

24 OGM/0058 Ogrody deszczowe na pętlach autobusowych/trolejbusowych w Gdyni 

25 OGM/0061 Festiwal sztuki w przestrzeni publicznej- tymczasowa, przenośna galeria sztuki w otwartej 

przestrzeni miasta 

26 OGM/0062 Aplikacja – interaktywna mapa historyczno-turystyczna dziedzictwa kulturowego oraz 

miejsc o walorach turystycznych 



Projekt wycofany przez wnioskodawcę 

lp ID Roboczy tytuł projektu Uzasadnienie 

27 OGM

/0026 

Autobus wsparcia osób w kryzysie 

bezdomności 

Dnia 9 maja 2019 r. spotkałem się z autorem projektu. 

Przedstawiłem całość zadań realizowanych przez 

gminę w obszarze problematyki bezdomności. Projekt 

nie wpisuje się w realizowaną przez gminę Gdynia 

strategię wsparcia tej grupy osób. Autor pomysłu 

uznał, iż w związku z powyższym wycofa prezentowany 

projekt. 

Projekty miejskie zweryfikowane negatywnie (niemożliwe do realizacji) 

lp ID Roboczy tytuł projektu Uzasadnienie 

28 OGM

/0014 

Budowa sygnalizacji świetlnej na 

skrzyżowaniu ulic 

Kartuska/Swarzewska/Jaskółcza/Dem

ptowska wraz z wprowadzeniem 

rozwiązań poprawiających 

komunikację rowerową 

Negatywna weryfikacja projektu wynika przede 

wszystkim z istniejącej geometrii skrzyżowania, 

powodującej szereg utrudnień dla zastosowania 

konkretnych rozwiązań na skrzyżowaniu oraz powoduje 

znaczne podwyższenie kosztów wykonania projektu.  

29 OGM

/0017 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego 

wzdłuż brzegu Rzeki Kaczej od ul. 

Kurpiowskiej do Drogi Gdyńskiej 

Realizacja wymaga wykonania analiz i dokumentacji, 

która nie mieści się w harmonogramie realizacji zadań 

BO. Uzgodnienia z Wodami Polskimi mogą obecnie 

trwać wiele miesięcy i ciężko określić ich skutek na 

projekt. 

30 OGM

/0034 

Sieć wodopoi/poidełek (dla ludzi i 

zwierząt) oraz kampania edukacja 

dot. wody 

Od kilku lat PEWIK Gdynia jest zaangażowany w akcję 

„Poidełka na wodę w gdyńskich szkołach”, która 

będzie miała swoją kontynuację w latach kolejnych. W 

tym roku ww. podmiot rozpoczął program polegający 

na montażu poidełek w mieście. PEWIK Gdynia wyraził 

chęć dalszego rozwoju i finansowania wspomnianego 

programu, szczególnie w miejscach obleganych przez 

spacerowiczów, turystów i biegaczy. Zarząd Dróg i 

Zieleni wyraża wspólną opinię z PEWIKIEM – w montaż 

poidełek powinien być zaangażowany wyłącznie 

PEWIK, aby było możliwe tworzenie jednolitej i spójnej 

sieci urządzeń w mieście.W związku z powyższym 

wniosek opiniujemy negatywnie. 

31 OGM

/0042 

Budowa  400m bieżni  

lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą 

lekkoatletyczną oraz treningowego 

boiska piłkarskiego przy Ejsmonda 

Opinia negatywna. Z uwagi na trwające prace 

związane ze zmianą MPZP, brak jednoznacznej decyzji 

co, do przeznaczenia tego terenu. 

32 OGM

/0045 

Zakup 18 kajaków turystycznych Opinia negatywna. Brak miejsca na przechowywanie/ 

wypożyczanie/ serwisowanie sprzętu. Teren Przystani 

Marina Gdynia jest bardzo ograniczony. Nie zostało 

sprecyzowane, kto ma zajmować się wynajmem 

kajaków. Jeśli GCS to generowałoby to koszty 

zatrudnienia dwóch osób. Brak sprecyzowanej 

lokalizacji i kosztów ewentualnego wynajmu. 

Wcześniejsze zapytania dotyczące prowadzenia takiej 

działalności na plaży w Orłowie nigdy nie doszły do 

realizacji. Pomysłodawcy wycofywali się po analizie 

rynku. 

33 OGM

/0057 

Kładka spacerowa na Plaży Miejskiej Opinia negatywna. W chwili obecnej jesteśmy w 

trakcie procedury uzyskiwania pozwoleń na 

modernizację ciągu kładek na Plaży Śródmieście. 

Proponowana trasa kładki ma biec wzdłuż plaży 

łącząc wyjście z Mariny z Pomnikiem Rybki, co znacznie 

utrudni możliwość sprzątania plaży w trakcie sezonu jak 

również ograniczy możliwości organizacji imprez. 



34 OGM

/0059 

Zwiększenie dostępności dworca 

Gdynia Główna PKP od str. Działek 

Leśnych i poprawa komunikacji 

pieszej między Działkami Leśnymi a 

Śródmieściem 

Projekt uwzględnia poprawę dostępności do Dworca 

Gdynia Główna i Placu Konstytucji z rejonu Działek 

Leśnych. Temat był przedmiotem zapytań Rzecznika 

Praw Obywatelskich na wniosek mieszkańców. 

Poprawiłby dostępność do lokali użytkowych 

zlokalizowanych na ciągu pieszym wzdłuż ul. Śląskiej i 

na dojściu do Dworca Gdynia Główna i dalej do 

centrum miasta.  

Ze względu na skalę proponowanej przebudowy 

projekt znacznie przekroczy przewidziane środki w 

ramach Budżetu Obywatelskiego. Istnieje konieczność 

przebudowy infrastruktury podziemnej. 

35 OGM

/0060 

Ścieżka piesza, dydaktyczna 

południowym skraju parku na 

Kamiennej Górze, łącząca ulice: 

Słowackiego, Asnyka, Siemiradzkiego 

i Mickiewicza 

Biorąc pod uwagę analizę oraz wnioski Biura 

Ogrodnika Miasta oraz dodatkowo konieczność 

opracowania dodatkowych analiz i ekspertyz , w 

zakresie odwodnienia oraz stateczności skarpy projekt 

uznaje się za niemożliwy do realizacji. 

36 OGM

/0063 

TEATR EDUKACYJNY Autorski -> 

eksperymentalny -> projekt 

edukacyjno-wychowawczy w 

cyklicznej formie: (autorskich) 

spektakli, (autorskich oraz już 

dostępnych) filmów 

krótkometrażowych/pełnometrażowy

ch 

W obecnej postaci projekt nie jest gotów do realizacji: 

brak wyodrębnionych elementów składowych wraz z 

danymi liczbowymb - ile spektakli, ile projekcji 

filmowych, ile jakie "inne narzędzia kultury i psychologii" 

zostaną również uzyte, brak konsulatcji merytorycznych 

eksperckich,  

37 OGM

/0064 

Remont wieży widokowej przy ul. 

Kieleckiej 

Wydział Inwestycji nie jest w posiadaniu szczegółowych 

cenników remontów konstrukcji stalowych. Zgodnie z 

dotychczasowymi doświadczeniami Wydziału 

Inwestycji z rosnącymi cenami wykonywania prac 

projektowych i robót budowlanych prawidłowa ocena 

kosztów będzie możliwa dopiero po uzyskaniu ofert od 

wykonawców robót sporządzonych w oparciu o 

dokumentację projektową. Koszt remontu z 

nadbudową i budową drogi dojazdowej w ocenie 

Wydziału Inwestycji może przekroczyć koszt projektów 

miejskich Budżetu Obywatelskiego. Takie ryzyko 

uwiarygadnia m.in. przykład z Poznańskiego Budżetu 

Obywatelskiego, gdzie w 2016 do realizacji trafił projekt 

budowy wieży widokowej, wyceniony wstępnie na 495 

000zł, którego ostateczna realizacja przekroczyła 1 300 

000 zł i to w warunkach, które w porównaniu z ww. 

projektem należy uznać za znacznie mniej 

problematyczne (płaski teren, konstrukcja drewniana). 

[patrz: https://pbo2016.um.poznan.pl/i/pbo-

2016/proposal/102-

Z_widokiem_na_Szachty_Lubo%C5%84_i_Pozna%C5%84

__bu, 

http://www.bryla.pl/bryla/7,85301,24272902,poznan-

wieza-widokowa-na-szachtach-juz-otwarta.html] 

38 OGM

/0065 

Ogrodzony wybieg dla psów z 

„Ciapkowa” i wszystkich z okolicy 

W związku z opinią Wydziału Gospodarki 

Nieruchomościami i Geodezji, realizacja inwestycji na 

wskazanym terenie nie jest możliwa. ojektu nie można 

zrealizować w podanej lokalizacji. Uchwałą Rady 

Miasta podjęto decyzję o zbyciu dz. 799/3 obręb 0019 

Mały Kack.Dokonano wyceny nieruchomości oraz 

wywieszono wykaz. Działka 165 obręb 0019 Mały Kack  

- stanowi Teren Zamknięty (kolej). 

 


