
Cztery dotychczasowe edycje gdyńskiego Budżetu Oby-

watelskiego to najlepszy dowód na to, że gdynianom leży 

na sercu przyszłość ich dzielnic, ich najbliższej okolicy.  

Z każdym rokiem potrzeby sąsiedztwa są przez Państwa 

coraz lepiej rozpoznawane, więc i zgłaszane do BO pro-

jekty stają coraz bardziej kompleksowe. Dzięki inicjaty-

wie mieszkańców w dzielnicach sukcesywnie pojawiają 

się nowe miejsca do rekreacji i wypoczynku; poprawia się 

bezpieczeństwo pieszych, kierowców oraz rowerzystów.

Teraz mogą Państwo wskazać do realizacji kolejne 

przedsięwzięcia, bo właśnie zaczynamy głosowanie  

w gdyńskim Budżecie Obywatelskim 2018. W tym roku 

odbywa się ono tuż na początku lata, co – mam nadzie-

ję – pomoże autorom w jeszcze lepszym promowaniu 

swoich projektów, np. podczas imprez plenerowych za-

planowanych na ten właśnie okres.

Budżet Obywatelski to rozmowa na każdym etapie pro-

cesu: od pomysłu na projekt, przez jego przygotowanie 

aż po głosowanie, by zdobyć jak największe poparcie. 

Zachęcam do przeprowadzenia w najbliższym czasie jak 

największej liczby rozmów o tym, jak zmienić swoje mia-

sto – a potem do zagłosowania. To zajmuje tylko chwilę, 

a daje korzyści, które zostają na długo.

Gdynia to 22 dzielnice. Różnią się, ale każda zasługuje 

na uwagę ze strony mieszkańców i na to, by działać na 

jej rzecz. O tym, czego w dzielnicach potrzeba, by żyło 

się w nich dobrze, każdy gdynianin może porozmawiać 

z radnym dzielnicy czy miasta. Każdy z nas może też 

wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosić projekt do Budżetu 

Obywatelskiego. Nierzadko realizowane są nawet te pro-

jekty, dla których zabrakło środków w puli Budżetu Oby-

watelskiego, ale otrzymały dużo głosów − rady dzielnic 

traktują wyniki głosowania jako cenną wskazówkę, jak 

wydatkować środki budżetu miasta. 

Budżet Obywatelski coraz śmielej zmienia Gdynię mię-

dzy innymi dzięki temu, że co roku, w odpowiedzi na 

uwagi mieszkańców, zmieniany jest sam Budżet Obywa-

telski. Dostosowujemy go do oczekiwań autorów projek-

tów i głosujących. Elastyczność sprawia, że od pierwszej 

edycji ta forma aktywnego uczestnictwa gdynian w życiu 

miasta cieszy się dużym powodzeniem, a z efektów po-

przednich głosowań już korzystamy na co dzień. 

Budżetowi Obywatelskiemu towarzyszy Przyjazna Dziel-

nica. Zachęcam do udziału w obu głosowaniach. Dzięki 

temu w dzielnicach pojawi się nowa infrastruktura i cie-

kawa oferta zajęć sportowych czy kulturalnych.
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Szanowni Państwo,

Zaczynamy piąty gdyński Budżet Obywatelski. Wcześniej 

niż w poprzednich edycjach, ale – w co wierzę − z nie mniej-

szym zaangażowaniem wybierać będziecie Państwo przed-

sięwzięcia, których realizacja zmieni gdyńskie dzielnice. Czy 

powstanie nowy plac zabaw, czy pojawi się lepsze oświetle-

nie, a może wybudowany zostanie park lub wybieg dla psów? 

Wszystko zależy od Państwa głosów i tego, na które z 97  

projektów Budżetu Obywatelskiego je oddacie. Na Państwa 

decyzje czeka też 101 pomysłów na aktywności dla miesz-

kańców zgłoszonych w ramach Przyjaznej Dzielnicy. 

W dotychczasowych czterech edycjach Budżetu Obywa- 

telskiego wybraliście Państwo 144 projekty, w dwóch edy-

cjach Przyjaznej Dzielnicy – 72. Teraz, od 18 czerwca do  

2 lipca każdy gdynianin może wskazać kolejne. Tegoroczne 

głosowanie potrwa  15 dni.

W tym roku w Budżecie Obywatelskim macie Państwo do 

dyspozycji pulę pieniędzy wyższą aż o milion złotych niż  

w roku 2017. Razem ze środkami Przyjaznej Dzielnicy roz-

dysponujecie prawie 6,5 miliona złotych. To niebagatelna 

kwota − warto zdecydować o jej przeznaczeniu i wybrać te 

przedsięwzięcia, których Państwa zdaniem w dzielnicy naj-

bardziej brakuje; których realizacja będzie cennym uzupeł-

nieniem osiedlowej infrastruktury. 

Jestem przekonany, że najbliższe dwa tygodnie z Budżetem 

Obywatelskim będą, jak co roku, okresem niezwykłego oby-

watelskiego poruszenia, rozmów o Gdyni i sposobach, w jaki 

mieszkańcy mogą inicjować zmiany. 

Budżet Obywatelski to konsultacje społeczne. Ich wynik jest 

najbardziej miarodajny wtedy, gdy bierze w nich udział jak 

największa liczba osób. W roku 2017 swoje głosy w BO od-

dało ponad 36,5 tys. gdynian. Niezmiennie zachęcam do gło-

sowania i do zapraszania innych do udziału w głosowaniu.  

W Gdyni może to zrobić każdy, niezależnie od wieku - bo waż-

ny jest dla nas każdy mieszkaniec, a każdy głos ma wagę 

zmiany. Dokonajmy jej razem.



Nowe miejsca rekreacji? Rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo w ruchu 
drogowym? A może remont lub działa-

nie podnoszące estetykę okolicy? Pomysłów na 
zmiany inwestycyjne w skali całego miasta jest 
blisko 100. Do tego – 101 propozycji organizacji 
zajęć sportowych czy kulturalnych. O tym, które 
z nich zostaną zrealizowane, może zdecydować 
każdy mieszkaniec Gdyni. 
Głosowanie w tegorocznej edycji Budżetu Obywa-

telskiego i Przyjaznej Dzielnicy rozpoczyna się w po-

niedziałek, 18 czerwca, i potrwa do 2 lipca 2018 roku. 

Projekty − zarówno w Budżecie Obywatelskim, jak  

i w Przyjaznej Dzielnicy − wybierać będziemy za pośred-

nictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Udział  

w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec Gdyni  

− bez względu na wiek. Osoby niezameldowane lub nie-

figurujące w rejestrze wyborców mogą zagłosować po 

podpisaniu oświadczenia o byciu mieszkańcem Gdyni. 

Taki dokument można złożyć:

*  w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych  

(ul. Żeromskiego 31, wejście od ul. Derdowskiego)

* w Pracowni LIS (budynek IV  Pomorskiego Parku  

Naukowo-Technologicznego Gdynia, al. Zwycięstwa 

96/98, wejście od ul. Stryjskiej)

* w Centrach Sąsiedzkich Przystań Lipowa 15 (Wiel-

ki Kack, ul. Lipowa 15) oraz Przystań Śmidowicza 49  

(Oksywie, ul. Śmidowicza 49).

Tegoroczne głosowanie odbywać się będzie na podob-

nych zasadach, co w latach ubiegłych. By wybrać pro-

jekty, należy na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl 

wpisać swój numer PESEL i – tu nowość – imię matki. 

Jeśli pojawi się jakikolwiek problem, prosimy o kontakt pod  

nr. tel. 58 727 39 10 lub adresem email: bo@gdynia.pl.

Po zalogowaniu do systemu wybieramy głosowanie, od 

którego chcemy zacząć: Budżet Obywatelski lub Przyja-

zną Dzielnicę, a w następnym kroku wskazujemy dziel-

nicę, na projekty w której chcemy oddać głos. Ważne, by 

pamiętać, że można głosować na projekty zgłoszone tylko 

w jednej dzielnicy, ale dla każdego z głosowań mogą to 

być dwie różne części miasta. W Budżecie Obywatelskim 

wybieramy do pięciu, w Przyjaznej Dzielnicy – do trzech 

projektów, szeregując je w kolejności od najważniejszego 

(przypisując mu wartość „1”). Przy projektach na dalszych 

miejscach wpisujemy odpowiednio kolejne cyfry (w zależ-

ności od tego, ile propozycji wybraliśmy).

Po zakończeniu jednego głosowania możemy od razu 

przejść do drugiego lub zostawić je na później. W takiej 

sytuacji znów będziemy musieli się zalogować na stronie.

Osoby, które nie mają dostępu do internetu lub nie korzy-

stają komputera, mogą skorzystać z pomocy w jednym 

z punktów do głosowania, np. w Laboratorium Innowacji 

Społecznych, w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz 

w radach dzielnic. Podczas dwóch tygodni głosowania  

w różnych częściach miasta będzie można również spotkać 

przedstawicieli LIS z tabletami i oddać głos przy ich wspar-

ciu. Punkty do głosowania pojawią się także przy okazji róż-

nego rodzaju miejskich imprez na świeżym powietrzu.

Warto pamiętać, że dzielnica, na której projekty gdynianie 

oddadzą najwięcej głosów, zostanie specjalnie wyróżnio-

na. W ramach tzw. premii „+1” – bonusu za aktywność  

mieszkańców – do realizacji zostanie tam skierowany 

dodatkowy projekt, kolejny z największą liczbą punktów. 

Wyniki głosowania w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej 

Dzielnicy ogłoszone zostaną do 9 lipca. Zrealizowane zo-

staną przedsięwzięcia, które otrzymają od gdynian najwię-

cej punktów – aż do wyczerpania limitu środków finanso-

wych przeznaczonych dla danej dzielnicy.

Kto nie ma własnego komputera, nie dysponuje dostępem do sieci lub potrzebuje wsparcia, 
może oddać swój głos w Budżecie Obywatelskim 2018 i Przyjaznej Dzielnicy w następujących miejscach: 

GŁOSUJ, NAWET JEŚLI NIE MASZ DOSTĘPU DO INTERNETU 

Głosujemy w Budżecie Obywatelskim i Przyjaznej Dzielnicy - krok po kroku

www.bo.gdynia.pl

• Laboratorium Innowacji Społecznych 
- ul. Żeromskiego 31
- al. Zwycięstwa 96/98 
  (Pomorski Park Naukowo-Technologiczny 
  Gdynia, budynek IV, u zbiegu z ul. Stryjską) 

   - Wymiennikownia, ul. Kartuska 20 B
• Centrum Sąsiedzkie Przystań Lipowa 15
• Centrum Sąsiedzkie Przystań Śmidowicza 49
• Urząd Miasta Gdyni - al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
• Gdynia InfoBox - ul. Świętojańska 30
• Centrum Aktywności Seniora - ul. 3 Maja 27-31

• MOPS, ul. Grabowo 2 
• Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych, 
   ul. 3 Maja 27/31 
• siedziby rad dzielnic (adresy na www.gdynia.pl)
• miejskie kluby seniora (adresy na cas.gdynia.pl) 
• filie Miejskiej Biblioteki Publicznej 
Głosowanie będzie możliwe w godzinach pracy  
placówek i instytucji. 
• Gdyńskie centra i galerie handlowe 
   Szperk, Riviera, Klif, Batory, Tesco Chylonia
   (od piątku do niedzieli)
   



Projekty w Budżecie Obywatelskim 2018

169 400 zł

133 905 zł

162 000 zł

160 200 zł

18 000 zł

149 230 zł

159 000 zł

65 000 zł

136 400 zł

65 000 zł

60 000 zł

54 700 zł

38 700 zł

7 650 zł

315 000 zł

12 350 zł

66 000 zł

236 500 zł

98 000 zł

292 868 zł

473 700 zł

472 350 zł

138 770 zł

297 300 zł

313 560 zł

187 700 zł

187 700 zł

150 000 zł

386 000 zł

300 000 zł

1. Urządzenie zieleni miejskiej między ul. Dedala 6 a koroną klifu

2. Zagospodarowanie terenu po byłym baraku przy ulicy Dedala - stworzenie ścieżek, ustawienie ławek, 
    nasadzenia zieleni i aranżacja małej architektury

3. Montaż fontann wody pitnej w ruchliwych punktach dzielnicy: przy placu zabaw oraz na początku ścieżki rowerowej

4. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci młodszych, starszych i młodzieży przy ulicy Dedala 6-8

5. Montaż dwóch defibrylatorów - przy parafii przy ul. Rybaków oraz przy wspólnocie mieszkaniowej przy ul. Ikara 6

6. Nasadzenia kwiatów i innych kompozycji roślinnych przy ulicach Dedala, Ikara, Zielonej i Rybaków

7. Oświetlenie boiska przy Szkole Podstawowej nr 28

1. Montaż 2 radarowych wyświetlaczy prędkości na ulicy Rdestowej - przy skrzyżowaniu z ul. Kolendrową 
    oraz skrzyżowaniu z ul. Lukrecjową

2. Remont nawierzchni ulicy Anyżowej

3. Odbudowa ścieżki zdrowia w lasku za kościołem przy ul. Nagietkowej

4. Miasteczko gier podwórkowych z ulicami i znakami ruchu drogowego przy ZSP nr 3 (ul. Nagietkowa 73) 
    oraz minimiasteczko gier podwórkowych przy ZWE nr 1 (ul. Wiczlińska 33)

5. Wybieg dla psów z torem agility przy ul. Rdestowej w okolicy skrzyżowania z ul. Kameliową

6. Nasadzenie drzew wzdłuż ulicy Rdestowej

7. Uporządkowanie ul. Nowowiczlińskiej w obrębie numerów 10-16 - ułożenie brakujących płyt typu Meba 
    w otoczeniu budek handlowych

8. Wymiana nawierzchni ze sztucznej trawy na boisku do piłki nożnej przy ul. Nagietkowej 73

9. Progi zwalniające oraz oznakowanie środka jezdni u zbiegu ulic Lukrecjowej i Imbirowej

10. Budowa parkour park przy Szkole Podstawowej nr 47

11. Modernizacja boiska przy ul. Kolendrowej - wymiana nawierzchni oraz montaż bramek i piłkochwytów

12. Instalacja oświetlenia przy 3 przejściach dla pieszych: przy Wiczlińskiej (skrzyżowanie z Miętową) 
      oraz Rdestowej  - przy skrzyżowania z Lukrecjową i przy skrzyżowaniu z Sojową

1. Wykonanie ogólnodostępnego parkingu na terenie parafii Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara

2. Budowa rekreacyjnych torów do jazdy typu pumptrack wraz z uzupełniającą zielenią i miejscami do odpoczynku 
    w pobliżu przystanku autobusowego „Gierdziejewskiego"

3. Wymiana oświetlenia przy głównych ulicach dzielnicy na oprawy LED oraz montaż solarnych ławek 
    przy ulicach Okrężnej, Chwarznieńskiej, Wiczlińskiej, Zaruskiego, Filipkowskiego oraz Staniszewskiego

1. Estetyzacja Parku nad Cisowską Strugą (teren wzdłuż ul. Morskiej pomiędzy ul. Zbożową i przystankiem ZKM 
    przy ul. Kcyńskiej) - nasadzenia zieleni

2. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego od ul. Kcyńskiej do mostku nad Cisowską Strugą - wymiana nawierzchni 
    chodnika, montaż oświetlenia, ławek i koszy na śmieci

3. Budowa placu zabaw, boiska do gry w piłkę nożną oraz bieżni lekkoatletycznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 31

1. Naziemne przejście dla pieszych na ul. Śląskiej na wysokości skrzyżowania Nowogrodzka/Podolska

2. Wymiana nawierzchni i stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 
     przy ul. Witomińskiej 25/27

3. Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w pięciu miejscach na ul. Witomińskiej, Tatrzańskiej, 
     Wolności, Pomorskiej i Śląskiej

1. Instalacja oświetlenia i monitoringu na boiskach sportowych przy SP nr 10 i XIV LO

2. Remont i zadaszenie istniejącej sceny w Parku Kilońskim

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Babie Doły

kwota na dzielnicę:

169 400 zł

Dąbrowa

kwota na dzielnicę:

333 200 zł

Chwarzno
Wiczlino

kwota na dzielnicę:

473 700 zł

Cisowa

kwota na dzielnicę:

319 800 zł

Działki 
Leśne

kwota na dzielnicę:

187 700 zł

Chylonia
kwota na dzielnicę:

405 300 zł

Budżet Obywatelski - tel. 58 727 39 10



55 000 zł

89 617 zł

83 600 zł

201 930 zł

20 926 zł

18 600 zł

208 500 zł

115 000 zł

42 766 zł

169 350 zł

9 500 zł

255 700 zł

255 698 zł

150 000 zł

315 100 zł

180 500 zł

194 800 zł

322 200 zł

6 000 zł

37 500 zł

53 896 zł

69 400 zł

61 300 zł

180 500 zł

83 880 zł

333 000 zł

333 200 zł

309 500 zł

333 000 zł

55 800 zł

325 000 zł

1. Stworzenie leśnego parku pomiędzy osiedlem Lelewela i ulicą Wolności 16-20 oraz terenem II LO przy ul. Wolności

2. Psie strefy czystości - montaż psich toalet i dystrybutorów woreczków na psie odchody wzdłuż ulic Morskiej, Komandorskiej, 
    Okrzei, Kapitańskiej, Beniowskiego i Kołłątaja

3. Rozbudowa placu zabaw dla dzieci małych i większych wraz z miejscem do wypoczynku 
    między ul. Morską 107-109 a Komandorską 18-20

1. Przebudowa alejki w wąwozie przy ul. Sienkiewicza

2. Modernizacja oraz dodanie boisk do siatkówki plażowej przy plaży miejskiej Śródmieście

3. Montaż automatycznego zewnętrznego defibrylatora (AED) na Bulwarze Nadmorskim 
    (między schodami a wejściem nr 7 na plażę)

1. Utworzenie parku pomiędzy Estakadą Kwiatkowskiego a wieżowcami przy ul. Dantyszka 2,4 i 8 - wyznaczenie ścieżek spacerowych, 
    uporządkowanie zieleni, instalacja małej architektury

2. Budowa oświetlenia pod Estakadą Kwiatkowskiego na długości ok. 210 m

1. Utworzenie siłowni zewnętrznej przy ZSP nr 2 przy ul. Staffa 10 - kompleks urządzeń stanowiących ścieżkę treningową

2. Utworzenie nowego, ogrodzonego placu zabaw dla dzieci (wraz z demontażem starych urządzeń) przy ul. Korzennej

3. Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy kościele pw. Niepokalanego Serca Marii 
    (ul. Makuszyńskiego)

4. Modernizacja nawierzchni boiska do piłki nożnej oraz piłki ręcznej mieszczącego się na terenie 
    Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4

5. Budowa wyniesionych przejść dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Nałkowskiej, Korzennej i Gojawiczyńskiej 
    oraz na ul. Brzechwy przy SP nr 46

1. Barierki przy schodach na Cmentarzu Parafialnym Oksywie przy ul. Arciszewskich

2. Zagospodarowanie terenu pomiędzy Komisariatem Policji nr 5 a powstającym skwerem osiedlowym 
    w pobliżu kościoła oraz wspólnot mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19

3. Budowa windy dla osób z niepełnosprawnościami umożliwiającej dostęp do biblioteki na piętrze budynku 
    przy ul. Podchorążych 10A

1. Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieluńskiej

2. Park rodzinny przy ulicy Spokojnej (na wejściu do lasu) ze strefą dla psów, strefą rekreacyjną i strefą street workout

3. Montaż dwóch wyspowych progów zwalniających przed przejściem dla pieszych i przejazdem dla rowerów 
    na ulicy Łużyckiej

4. 13 S.P. boisko i plac Kurpiowska - outdoor fitness (nowe urządzenia). Ławki na szlaku spacerowym (kierunek Kacze Łęgi) 
     i na przystankach przy ul. Olkuskiej

5. Równy trawnik i wyprofilowanie skarpy wzdłuż ul. Olkuskiej na odcinku od ul. Lipnowskiej do Łowickiej 
     - stworzenie pasa zieleni

6. Stworzenie strefy rekreacyjnej dla psów wzdłuż ul. Halickiej (na terenie tzw. Małego Lasku)

7. Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. Olkuskiej - ustawienie zadaszonej wiaty, ławek, grilla miejskiego 
    i stojaków dla rowerów

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Sucharskiego 10 (na terenie Szkoły Podstawowej nr 44)

2. Stworzenie miejsc do rekreacji, sportu i relaksu na terenie lasu komunalnego na Obłużu - uporządkowanie terenu, 
    instalacja siedzisk i urządzeń do ćwiczeń

3. Zagospodarowanie terenu sportowego przy CKZiU nr 2 przy ul. Płk. Dąbka 207 - budowa boisk: trawiastego do piłki nożnej, 
    siatkówki plażowej i rugby oraz dodatkowej infrastruktury

4. Modernizacja placu zabaw przy ul. płk S. Dąbka 207-209 oraz wymiana oświetlenia

5. Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i osób niepełnosprawnych przy ul. Benisławskiego 25-23

6. Budowa placów zabaw przy ul. Podgórskiej 11 i ul. Unruga 74

7. Remont chodnika przy ul. Ledóchowskiego 11

8. Rzeźba poświęcona pamięci Admirała Józefa Unruga na Skwerze im. Ireny Kwiatkowskiej

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Grabówek

kwota na dzielnicę:

217 600 zł

Kamienna
Góra

kwota na dzielnicę:

209 800 zł

Leszczynki
kwota na dzielnicę:

208 500 zł

Karwiny

kwota na dzielnicę:

255 700 zł

Oksywie

Mały Kack

kwota na dzielnicę:

322 200 zł

Obłuże

kwota na dzielnicę:

333 200 zł

bo@gdynia.pl



125 520 zł

207 360 zł

24 700 zł

98 000 zł

88 325 zł

304 670 zł

9 500 zł

319 800 zł

188 000 zł

55 000 zł

88 700 zł

109 324 zł

198 200 zł

198 200 zł

64 993 zł

234 600 zł

18 000 zł

274 900 zł

203 400 zł

253 000 zł

78 469 zł

206 218 zł

203 000 zł

203 900 zł

203 900 zł

203 900 zł

203 900 zł

178 660 zł

231 500 zł

231 500 zł

10 000 zł

9 500 zł

88 750 zł

231 500 zł

316 162 zł

48 700 zł

1. Budowa oświetlenia przy polanie znajdującej się na wysokości ul. Kopernika 118, które objęłoby plac do ćwiczeń 
    oraz ścieżkę do niej prowadzącą

2. Remont nawierzchni ścieżki pomiędzy Płytą Redłowską a Polanką Redłowską

1. Ustawienie dodatkowych ławek w Śródmieściu - przy ul. 10 lutego i ul. W. Radtkego

2. Hamak miejski w okolicy Parku Rady Europy

3. Iluminacja pomnika Józefa Conrada Korzeniowskiego i instalacji "Maszty" na Molo Południowym

1.  Budowa brakującego chodnika i oświetlenia na ul. Górniczej oraz oświetlenie i kameralizacja ul. Starodworcowej 
     (od Maszopów do Ornej)

2. Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy ul. Gryfa Pomorskiego

3. Wymiana nawierzchni na ul. Górniczej

1. Elementy infrastruktury drogowej - próg zwalniający, oznakowanie przejścia dla pieszych, tablica Tristar i ławka solarna z internetem 
    oraz remont chodnika przy ul. Polnej

2. Remont chodnika przy ul. Tulipanowej

1. Modernizacja terenu przy przychodni na ul. Konwaliowej 2: wymiana nawierzchni przy wejściach, montaż barierek, 
     podjazdu dla wózków i stojaków na rowery 

2. Przebudowa ulicy Strażackiej - budowa wyniesionego skrzyżowania, remont chodnika, instalacja oświetlenia 
     i znaków drogowych

3. Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z remontem barierki od ulicy Rolniczej do ulicy Strażackiej

4. Budowa ścieżki rowerowej i zręcznościowej pętli rowerowej w lasach komunalnych dzielnicy Witomino-Radiostacja 
    - od ul. Kieleckiej do boiska w lesie

1. Budowa siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej nr 11 w Gdyni Orłowie, ul. Wrocławska

2. Park nad rzeką Kaczą w Orłowie - w okolicy ulic Sieradzkiej, Wrocławskiej i Kurpiowskiej

3. Latarnie solarne przy wybiegu dla psów w Parku Kolibki

4. Ciąg dalszy estetyzacji terenu zielonego przy Placu Górnośląskim - fragment pomiędzy pawilonami handlowymi i placem zabaw

1. Rozbudowa placu zabaw na ul. Złotej

2. Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera - stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, 
    uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

3. Remont chodnika wzdłuż posesji ul. Unruga do zjazdu do drogi publicznej

4. Budowa miejsc parkingowych przy skrzyżowaniu ulic Porębskiego, Sikorskiego i Kleeberga (Pogórze - centrum)

1. Stworzenie zatoki postojowej (strefy Kiss&Ride) przy SP nr 16 oraz remont chodnika na ul. Chabrowej 
    (od Borowikowej do Bzowej)

2. Miejsca zabawy i rekreacji na Pustkach i Demptowie - rozbudowa placów zabaw przy SP 16, ul. Rumskiej i Gulgowskiego, elementy siłowni 
    (ul. Borowikowa) oraz stacje naprawy rowerów

3. Utworzenie parków kieszonkowych obok Ośrodka Zdrowia i Przedszkola na Pustkach

4. Wyniesione skrzyżowanie przy Szkole Podstawowej nr 16 na ul. Chabrowej

5. Miejsca zabawy i rekreacji od juniora do seniora (SP 16, ul. Rumska, ul. Modrzewiowa, siłownia ul. Borowikowa), 
    AED przy przychodni oraz mural w tunelu między Pustkami i Demptowem

6. Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ulicy Jaskółczej    
    (przystanek ZKM)

1. Remont boisk sportowych i skoczni do skoku w dal na terenie ZSO nr 6 przy ul. Hallera

2. Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29-31A i dostosowanie go do potrzeb dzieci poruszających się 
    na wózkach inwalidzkich

3. Instalacja czujnika systemu monitorowania jakości powietrza przy przychodni na skrzyżowaniu 
    ul. Legionów i ul. Kopernika

4. Ogólnodostępny defibrylator AED - urządzenie do ratowania życia - przy skrzyżowaniu ul. Legionów i Kopernika

5. Uzupełnienie brakujących ławek i ukwiecenie pasów zieleni na Bulwarze Nadmorskim

6. Stworzenie strefy rekreacyjnej przy Skwerze Arki Gdynia - położenie trawy, instalacja ławek, oświetlenia LED 
    oraz lokalizacja napisu przestrzennego z nazwą skweru

4. Integracyjny plac zabaw na Oksywiu przy ul. Błękitnej

5. Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych oraz instalacja aktywnych, punktowych elementów odblaskowych    
     przy ul. Bosmańskiej 41

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Redłowo
kwota na dzielnicę:

210 000 zł

Śródmieście

kwota na dzielnicę:

260 100 zł

Wielki Kack

kwota na dzielnicę:

320 600 zł

Witomino 
Leśniczówka
kwota na dzielnicę:

193 600 zł

Witomino 
Radiostacja

kwota na dzielnicę:

198 200 zł

Orłowo

kwota na dzielnicę:

274 900 zł

Pogórze

kwota na dzielnicę:

253 000 zł

Pustki 
Cisowskie 
- Demptowo

kwota na dzielnicę:

203 900 zł

Wzgórze 
Św. Maksymiliana

kwota na dzielnicę:

231 500 zł

Oksywie
kwota na dzielnicę:

316 500 zł

Laboratorium Innowacji Społecznych - Gdynia , ul. Żeromskiego 31 (wejście od ul. Derdowskiego)



Projekty w Przyjaznej Dzielnicy 2018
(Kwota na każdą dzielnicę - 25 000 zł)

25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

12 000 zł

7 830 zł

9 500 zł

24 990 zł

25 000 zł

25 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

5 000 zł

1. W zdrowym ciele Babi Duch

2. Myśliwski piknik na leśnej polanie

3. Aktywna Majówka - Puchar Gdyni w biegach dla dzieci i festyn rodzinny z atrakcjami

1. Weekendowe kino pod chmurką - odsłona trzecia

2. Drugi piknik rodzinny ze strażakami i wymianą sąsiedzką w tle

3. Warsztaty "Dziecko w sporcie" - psychologia sportu w nurcie pozytywnym

4. Żółto - niebieskie SKGA dla Chwarzna - Wiczlina

1. Aktywna Chylonia 2018/2019

2. Wakacje w Chyloni - półkolonie dla dzieci i młodzieży

3. Odkrywamy Chylonię - cykl spacerów historycznych

4. Bezpłatne szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców Chyloni

1. Międzypokoleniowy Klub Dziecka i Seniora

2. Puchar Gdyni w biegach dla dzieci i festyn rodzinny z atrakcjami.

3. Dzieci głosują - dorośli budują - organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka.

1. Robotyka na Dąbrowie

2. Koło Teatralne - Teatr Młodych Dąbrowa

3. Bezpłatny kurs tańca towarzyskiego na Dąbrowie

4. Bądź seniorem, który wie jak korzystać z życia! - spotkania tematyczne, fragmenty filmów, dyskusje dla osób 55+

5. Szkolenie: Jak wesprzeć swoje dziecko w nauce

6. Integracyjne - rodzinne warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych

7. Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Dąbrowy - samoobrona, pierwsza pomoc

8. Olimpiada biegowa przedszkolaka na Dąbrowie

9. Zabawowa gra terenowa dla mieszkańców dzielnicy

10. Rodzinna Gra Parkowa: Dąbrowa - zabawa na orientację

11. Ćwiczę ciało i umysł z Azymutem 45

12. Festyn integracyjny - Poznaj swojego sąsiada, cz. VI

13. Treningi nordic - walking na Dąbrowie

14. Kino letnie na Dąbrowie

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Babie Doły

Chwarzno 
- Wiczlino

Chylonia 

Cisowa

Dąbrowa

25 000 zł

12 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

1. Działki Leśne - fascynujaca historia, wyjątkowy krajobraz (kontynuacja projektu: „Sławni mieszkańcy, ciekawe budowle")

2. Dzień sąsiada na Działkach Leśnych

3. Leśne Dziatki - ogólnorozwojowe spotkania w lesie dla osób w każdym wieku

4. Muzyczne wieczory na Wzgórzu Św. Stanisława Kostki

Działki 
Leśne 

fb.com/budzetobywatelskigdynia



25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

24 600 zł

25 000 zł

7 203 zł

10 468 zł

10 491 zł

10 000 zł

16 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

19 000 zł

7 203 zł

23 800 zł

12 500 zł

12 495 zł

12 481 zł

12 500  zł

12 472 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

8 300 zł

1. Puchar Gdyni w biegach dla dzieci i festyn rodzinny z atrakcjami

2. Integracyjne - rodzinne warsztaty ceramiczne dla dzieci i dorosłych

3. Aktywnie i kreatywnie - rodzinne warsztaty i spotkania dla mieszkańców Gdyni

4. Na Szlakach Niepodległości

5. Gimnastyka ciała i umysłu: "Postaw na zdrowie"

1. Rodzinna Gra Parkowa "Kamienna Góra" - zabawa na orientację

2. Młodzi ratownicy z Kamiennej Góry

3. Kamienna Góra - żeglarska dzielnica Gdyni

4. Kulturalna Kamienna Góra

5. Spotkajmy się na Kamiennej Górze! - na aktywną zabawę zaprasza rada dzielnicy

1. Wyjdź na kije! Cykliczne bezpłatne zajęcia nordic walking od kwietnia do października z instruktorem, zakończone rajdem

2. Karwiny dla rodziny III

3. Rodzinna Gra Parkowa "Karwiny" - zabawa na orientację

4. Trzy edycje Olimpiady Biegowej Przedszkolaka na Karwinach

1. Zumba, Latino-Fit - Sport to zdrowie - integracja

2. Rodzinna Gra Parkowa "Mały Kack" - zabawa na orientację

3. Warsztaty teatralne - Scena młodych Małego Kacka

1. Obłuże kulturalne

2. Pikniki rodzinne na Obłużu

3. Obłuże w rytmie Zumba Fitness - kontynuacja

4. Rodzinna Gra Parkowa „Obłuże” - zabawa na orientację

1. Akcja Oksywie - sprzątamy to - II edycja

2. Kulturalne Oksywie

3. Twórczo i artystycznie na Oksywiu

4. Dlaczego NIE - kulturalnie bez barier

5. Oksywski Festiwal Filmowy

1. Dzień sąsiada

2. Joga dla seniorów

3. Logarytmika dla dzieci

4. Runmygo Family - każdy biegać, skakać i wspinać się może

5. Każdy ziemniak na wagę złota - jesienna impreza dzielnicowa

6. Rusz z mapą po przygodę - impreza na orientację dzielnicy Leszczynki

7. Całoroczne zajęcia nordic walking - z opcją siłowni i sali fitness w okresie niesprzyjających warunków atmosferycznych - Rusz się z Nami.

8. Aktywizacja ruchowa - Leszczynki biegają

9. Rodzinna Gra Parkowa "Leszczynki" - zabawa na orientację

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Grabówek

Kamienna 
Góra

Karwiny

Mały Kack

Obłuże

Oksywie

Leszczynki

Centrum Aktywności Obywatelskiej - cao@gdynia.pl



12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

25 000 zł

12 500 zł

12 500 zł

15 000 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 468 zł

12 491 zł

12 450 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 468 zł

12 491 zł

12 410 zł

25 000 zł

15 800 zł

9 200 zł

9 200 zł

12 450 zł

10 100 zł

18 470 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

12 500 zł

17 500 zł

7 500 zł

17 500 zł

1. Na szlakach Niepodległości

2. Orłowskie Cross Family

3. Pierwsza pomoc ratuje życie

4. Trenuj pamięć i koncentrację - treningi koncentracji uwagi, treningi pamięci, warsztaty kaligrafii, liternictwa 
     i pisania odręcznego, nauka gry w brydża i szachy, gry RPG dla dzieci, młodzieży i dorosłych

1. W bibliotece - po sąsiedzku

2. Kulturalne Pogórze

3. Pogórze – Świat Dziecka i Sportu

1. Grand Prix w biegach górskich i Puchar Pustka i Cisa

2. Festyn rodzinny

3. Półmaraton górski Długa Góra

1. Autyzm? Zdarza się. Światowy dzień wiedzy o autyzmie w Gdyni 2019

2. Śródmieście dla przyjaciół i miłośników Gdyni

3. Młodzi ratownicy w Śródmieściu

4. Śródmieście - żeglarska dzielnica Gdyni

1. Aktywny krajoznawczo Wielki Kack

2. Rodzinna Gra Parkowa na orientację „Wielki Kack"

3. Święto Wielkiego Kacka - Dzień Św. Wawrzyńca

4. Młodzi ratownicy w Wielkim Kacku 

5. Wielki Kack żeglarska dzielnica Gdyni

6. Roztańczony Wielki Kack

1. Pływam od najmłodszych lat - nauka i doskonalenie pływania dla dzieci

2. Festiwal Leśny 2019

3. Rodzinna Gra Parkowa „Witomino - Leśniczówka" - zabawa na orientację

1. Rodzinne spotkania z grami planszowymi

2. Witomino aktywnie świętuje 100- lecie odzyskania niepodległości

3. Niepodległa od 101 lat! Witomino wspólnie, radośnie świętuje 101 rocznicę odzyskania niepodległości

4. Piłkarska Liga Dzieci na Witominie - Radiostacji

1. Bezpieczna gdynianka 3. Kurs samoobrony dla kobiet

2. Koncert Niepodległościowy

3. Kursy komputerowe dla seniorów

4. Wzgórze z tradycją i historią

1. Pewność siebie mieszkańca Redłowa

2. Cykl wystepów redłowskiego seniora

3. Redłowo z pasją - cykl interaktywnych spotkań dla młodzieży i seniorów

Dzielnica Nazwa projektu Kwota

Orłowo

Pogórze

Pustki 
Cisowskie 
- Demptowo

Śródmieście

Wielki Kack

Witomino 
– Leśniczówka

Witomino 
– Radiostacja

Wzgórze 
Św. Maksymiliana

Redłowo

Centrum Aktywności Obywatelskiej - tel. 58 668 87 77


