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BUDŻET OBYWATELSKI 2020
CZAS NA ZMIANY

Budżet Obywatelski zmienia Gdynię - nie ma co do tego wąt-
pliwości. Prowadzi do zmian w przestrzeni miejskiej, angażuje 
mieszkańców i mieszkanki, wpływa na jakość życia. Czy mógłby 
zmieniać bardziej, lepiej, ambitniej? Oczywiście. Dlatego co roku 
także w samym Budżecie wprowadzamy zmiany i udoskonalenia.

W roku 2020 rozdysponujemy rekordowo wysoką kwotę, wyno-
szącą ponad 10,6 miliona zł. Dzięki temu będziemy mogli zreali-
zować jeszcze więcej przedsięwzięć. Pamiętajmy, że projekty nie 
muszą dotyczyć jedynie inwestycji, jak place zabaw, drogi rowe-
rowe czy zieleń miejska. Mogą to być także działania animacyj-
ne, kulturalne czy edukacyjne.

Zachęceni pozytywnymi doświadczeniami płynącymi ze wspól-
nego wypracowywania projektów miejskich podczas cyklu warsz-
tatów, również w roku 2020 chcemy kontynuować ten pomysł. 
Warsztaty to idealna okazja, żeby porozmawiać o naszym mie-
ście, o jego potrzebach i problemach i wspólnie poszukać dla 
nich rozwiązań. Jestem przekonany, że razem wymyślimy cieka-
we i ważne pomysły dla Gdyni i gdynian. 

Czy ta edycja Budżetu Obywatelskiego zmieni Gdynię? To zależy 
od nas wszystkich. Od naszego zaangażowania i chęci włącze-
nia się we wspólne kształtowanie miejsca, w którym żyjemy.

Zmieniajmy Gdynię, zmieniajmy dzielnice. 
Wspólnie kreujmy nasze miasto!

Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni
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PROJEKTY DZIELNICOWE:
małe – do 10 tys. zł
duże – do 90% kwoty na dzielnicę

PROJEKTY MIEJSKIE:
dotyczą mieszkańców więcej niż jednej 
dzielnicy; kwota jednego projektu nie może 
przekroczyć 1 mln zł1.5

 m
ln

9.1 mln

BUDŻET OBYWATELSKI 
– NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Budżet Obywatelski w Gdyni (BO) to forma konsultacji spo-
łecznych, w których gdynianie i gdynianki decydują co roku  
o tym, na co przeznaczyć wydzieloną kwotę z budżetu miasta. 
Wymyślają i zgłaszają projekty, które mogą poprawić jakość 
życia w mieście, a potem decydują w głosowaniu, które z nich 
trafią do realizacji.

W BO może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka 
Gdyni – niezależnie od wieku, zameldowania, a nawet obywa-
telstwa. Wystarczy, że mieszka na stałe w naszym mieście.

Uczestnictwo w Budżecie Obywatelskim to okazja, by zaan-
gażować się w życie miasta i wraz z innymi mieć bezpośredni 
wpływ na to, jak zmienia się Gdynia.

Do tej pory w ramach Budżetu Obywatelskiego wybrano do re-
alizacji ponad 290 projektów w całej Gdyni. Informacje o nich 
znajdują się na stronie bo.gdynia.pl w zakładce Stan realizacji.

W tym roku w ramach Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy 
Gdyni mogą rozdysponować kwotę 10 608 600 zł.

W ramach BO mogą być zgłaszane projekty inwestycyjne, ale 
także miękkie, na przykład wydarzenia czy zajęcia.
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PROJEKTY MOGĄ DOTYCZYĆ 
TAKICH OBSZARÓW, JAK:

Edukacja 
(na przykład warsztaty, zajęcia profilaktyczne, edukacja 
regionalna, kampanie edukacyjne, zakup książek, gier, po-
mocy naukowych dla instytucji)

Komunikacja i organizacja ruchu 
(na przykład drogi rowerowe, chodniki, remonty jezdni, 
rozwiązania uspokajające ruch, m.in. progi zwalniające, 
wyniesione skrzyżowania/przejścia dla pieszych)

Kultura
(na przykład festiwale, koncerty, festyny, zajęcia artystycz- 
ne, pokazy filmowe, spektakle teatralne, wystawy) 

Przestrzeń publiczna 
(na przykład mała architektura [jak ławki, kosze na śmie-
ci, stojaki rowerowe], elementy dekoracyjne w przestrzeni, 
oświetlenie, zagospodarowanie placów i skwerów)

Sport i rekreacja
(na przykład boiska, place zabaw, wybiegi dla psów, siłow-
nie zewnętrzne, zawody i zajęcia sportowe) 

Zdrowie i polityka społeczna
(na przykład badania profilaktyczne, edukacja prozdro-
wotna, montaż defibrylatorów, działania na rzecz integracji 
społecznej)

Zieleń i ochrona środowiska
(na przykład nasadzenia drzew i krzewów, urządzanie 
parków, łąki kwietne, montaż mierników jakości powietrza, 
paneli słonecznych, zagospodarowanie wód opadowych)
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PAMIĘTAJ, ŻE: 

Projekt, który chcesz zgłosić do Budżetu Obywatelskiego, 
musi być ogólnodostępny, czyli z jego efektów będą mogli 
korzystać wszyscy zainteresowani mieszkańcy i mieszkanki.

W praktyce oznacza to, że jeśli:
 zakładasz inwestycję w infrastrukturę (np. sportową, 
kulturalną czy rekreacyjną) – dostęp do niej muszą mieć 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy przez co najmniej sześć 
godzin dziennie od poniedziałku do piątku (w godzinach 8:00-
22:00) oraz przez dziesięć godzin dziennie w sobotę i niedzielę 
(w godzinach 8:00-22:00),

 planujesz zakup wyposażenia dla podmiotu/instytucji 
działającej na rzecz mieszkańców – z tego wyposażenia 
będą mogli korzystać wszyscy zainteresowani gdynianie w go-
dzinach pracy tego podmiotu, a poza godzinami – na zasadach 
określonych przez ten podmiot, 

 chcesz, żeby zostały zorganizowane wydarzenia, zaję-
cia, spotkania itp. – udział w nich będą mogli wziąć wszy-
scy zainteresowani mieszkańcy z dzielnicy w ramach okre-
ślonej grupy docelowej projektu (np. młodzież, seniorzy) lub  
– w przypadku ograniczonej liczby miejsc – zostanie zapewnio-
ny otwarty nabór uczestników.

W przypadku wątpliwości czy projekt jest ogólnodostępny, 
ostateczną decyzję podejmuje Prezydent po zasięgnięciu opi-
nii Rady ds. Budżetu Obywatelskiego.
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I JESZCZE…

Nie wszystkie pomysły czy potrzeby mogą być zrealizowane  
z BO.

Z TEJ PULI NIE MOŻEMY:

 budować parkingów i miejsc postojowych dla samochodów 
(chyba że są to miejsca dla osób z niepełnosprawnościami);

 finansować wyłącznie dokumentacji projektowej;

 realizować inwestycji, które będą wymagały uzupełnień, bez 
których nie będzie można z nich korzystać;

 budować, przebudowywać, remontować budynków (chy-
ba że inwestycja ta ma poprawić dostęp dla osób z niepełno-
sprawnościami);

 finansować pomysłów, które są sprzeczne z działaniami Mia-
sta z poprzednich lat albo z przyjętymi planami, strategiami lub 
programami Miasta;

 zakładać działań, które na etapie oceny projektu wymagają 
pogłębionych analiz związanych z oceną skutków proponowa-
nych rozwiązań dla ruchu na drogach;

 finansować pomysłów sprzecznych z prawem, naruszają-
cych prawa osób trzecich, noszących znamiona pomocy pu-
blicznej.
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PROJEKTY DZIELNICOWE 

A. KWOTY

Na poziomie dzielnicowym możesz zgłaszać projekty małe  
(do 10 tys. zł) oraz duże (których wartość nie przekracza 90% 
puli przeznaczonej na daną dzielnicę): 

Zobacz, jak wygląda BO w Twojej dzielnicy i sprawdź, ile wy-
nosi:

Pula 
na projekty 

małe

Pula 
na projekty 

duże *

Liczba 
wymaganych 

podpisów 
poparcia 

Babie Doły 24 420 zł 219 780 zł 2
Chwarzno-Wiczlino 76 850 zł 691 650 zł 12
Chylonia 56 790 zł 511 110 zł 22
Cisowa 49 790 zł 448 110 zł 12
Dąbrowa 66 490 zł 598 410 zł 14
Działki Leśne 31 850 zł 286 650 zł 8
Grabówek 32 790 zł 295 110 zł 9
Kamienna Góra 21 130 zł 190 170 zł 4
Karwiny 31 930 zł 287 370 zł 10
Leszczynki 30 930 zł 278 370 zł 8
Mały Kack 54 660 zł 491 940 zł 9
Obłuże 51 900 zł 467 100 zł 19
Oksywie 50 770 zł 456 930 zł 15
Orłowo 41 780 zł 376 020 zł 7
Pogórze 38 380 zł 345 420 zł 13
Pustki Cisowskie-Demptowo 30 160 zł 271 440 zł 8
Redłowo 31 150 zł 280 350 zł 8
Śródmieście 40 210 zł 361 890 zł 12
Wielki Kack 49 970 zł 449 730 zł 11
Witomino 63 640 zł 572 760 zł 17
Wzgórze Św. Maksymiliana 35 230 zł 317 070 zł 11

*  maksymalny koszt projektu dużego

10 tys. złmałe
projekty

90%
puli

duże
projekty
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B.  SKŁADANIE WNIOSKÓW

 Opisz swój pomysł na formularzu i złóż go w terminie 
od 27 stycznia do 24 lutego 2020 r.

Możesz to zrobić:
● elektronicznie – na stronie bo.gdynia.pl, 
● w wersji papierowej – w siedzibie Laboratorium Innowacji 
Społecznych, w UrbanLabie lub w jednym z centrów sąsiedz-
kich Przystań (ich adresy znajdziesz na końcu broszury).

 Opisz zadanie i podaj jego koszty.
Skorzystaj z cenników dostępnych na bo.gdynia.pl   
w zakładce Do pobrania lub skontaktuj się z urzędnikami 
w odpowiednich wydziałach. Listę kontaktów znajdziesz 
w dalszej części broszury. 

 Pamiętaj o dołączeniu listy z podpisami poparcia 
mieszkańców dzielnicy, dla której zgłaszasz projekt.

 Jeśli Twój pomysł jest inwestycją, wskaż jego lokalizację.
Numer działki znajdziesz w Gdyńskim Portalu Mapowym. 
Jeśli korzystanie z tego portalu wydaje Ci się trud-
ne, koniecznie skorzystaj z przygotowanej przez nas  
instrukcji do serwisu mapowego (znajdziesz ją na 
naszej stronie w zakładce Do pobrania)

 Pamiętaj, że możesz złożyć dowolną liczbę projektów,
a każdy z nich może dotyczyć dowolnej dzielnicy Gdyni.
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C. PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Na tyle, by można było sprawdzić możliwość jego wykonania. 
Wskazanie lokalizacji jest kluczowe przy projektach inwestycyj-
nych, wymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Załącz 
do projektu mapkę z zaznaczoną lokalizacją projektu. Wskaza-
nie lokalizacji nie jest konieczne przy projektach miękkich (nie-
inwestycyjnych).

Jak dokładnie 
muszę podać 

lokalizację 
projektu?

Projekt do Budżetu może zgłosić każdy, kto mieszka w Gdyni. 
Nie musisz być w Gdyni zameldowany ani mieć skończonych 
18 lat. Wystarczy, że mieszkasz w naszym mieście i masz po-
mysł na wprowadzenie zmiany w swoim otoczeniu. Co ważne, 
projekt składasz jako mieszkaniec/mieszkanka, a nie przedsta-
wiciel firmy, organizacji czy instytucji. 

Kto może 
złożyć projekt 

do Budżetu 
Obywatelskiego?

Nie. Można zgłaszać tylko kompletne projekty, z których miesz-
kańcy i mieszkanki będą mogli korzystać od razu. Pomysły  
z BO mogą być rozwijane w kolejnych latach, zawsze jednak 
inwestycja z danej edycji musi stanowić całość.

Czy mogę 
zgłosić 

wykonanie
jedynie 

dokumentacji 
technicznej?

Tak, ale do takiej propozycji musisz dołączyć zgodę właściciela 
terenu na realizację projektu. Wzór takiej zgody znajdziesz na 
stronie bo.gdynia.pl w zakładce Do pobrania. Do oświadczenia 
dołączony jest wzór umowy. Zadbaj, aby właściciel działki za-
poznał się z jej zapisami.

Czy mogę 
zaproponować 

projekt 
na terenach, 

które nie należą 
do miasta?

Tak, ale efekty ich realizacji muszą być dostępne dla wszystkich 
zainteresowanych mieszkańców i mieszkanek, a nie tylko np. 
uczniów danej szkoły czy pracowników instytucji. Na początku 
broszury wyjaśniamy, na czym polega ogólnodostępność. Jeśli 
masz pomysł na projekt na terenie jakiejś instytucji, koniecznie 
porozmawiaj najpierw z osobą zarządzającą tą instytucją, czy 
będzie w stanie zapewnić jej ogólnodostępność.

Czy mogę 
złożyć projekty 

dotyczące 
terenów szkół 

i innych 
miejskich 

jednostek?
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Napiszemy do Ciebie mejla lub zadzwonimy i poprosimy o uzu-
pełnienie wniosku. Będziesz miał/a na to 5 dni kalendarzowych 
od otrzymania od LIS informacji na ten temat.

Co się stanie, 
gdy mój 
wniosek 
będzie 
niekompletny?

Po ogłoszeniu wyników głosowania Prezydent wskaże jed-
nostki miejskie/wydziały UM, które otrzymają zadanie realizacji 
konkretnych projektów. Jednostki te będą odpowiedzialne za 
wybór wykonawców zgodnie z obowiązującymi ich przepisami. 
Z tego powodu nie można w projekcie wskazywać wykonaw-
ców projektu.

Kto będzie 
realizował 
mój projekt, 
jeśli zostanie 
wybrany 
do realizacji?

Każdy projekt musi być dokładnie sprawdzony pod kątem moż-
liwości jego realizacji. Im bardziej złożony jest projekt, tym wię-
cej osób z różnych wydziałów i jednostek miejskich jest zaanga-
żowanych w jego weryfikację. Może się zdarzyć, że urzędnicy 
weryfikujący projekt zaproponują wprowadzenie w nim zmian 
tak, by był on realny do wdrożenia.

Czemu 
weryfikacja 
wniosków 
trwa 
tak długo?

Tak. Na liście poparcia musi podpisać się wymagana liczba 
osób mieszkających w dzielnicy, której dotyczy projekt. Pamię-
taj, że podpisy autora/ów projektu nie wliczają się do wyma-
ganych podpisów poparcia. Liczbę wymaganych podpisów dla 
każdej dzielnicy znajdziesz w tabeli na str. 8. 

Czy pod 
projektem 
muszą się 
podpisać 
mieszkańcy 
dzielnicy, której 
on dotyczy?

Tak. Będziesz miał/a 3 dni robocze na złożenie pisemnego od-
wołania, liczone od momentu umieszczenia informacji o wyni-
kach weryfikacji na stronie bo.gdynia.pl

Czy mogę się 
odwoływać 
od negatywnej 
oceny wniosku?
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PROJEKTY
MUSZĄ

PROJEKTY MIEJSKIE 

A. ZASADY POWSTAWANIA

 Projekty miejskie powstaną w trakcie 
cyklu trzech sobotnich warsztatów.

 Stworzą je mieszkańcy i mieszkanki z pomocą urzędników
i ekspertów.

 Na warsztaty możesz się zgłosić od 27 stycznia do 24 lutego:
- przez www / badanialis.pl/warsztatybo2020
- telefonicznie / 58 727 39 10
- osobiście / w siedzibie LIS*

 Terminy i przebieg spotkań:

dotyczyć potrzeb 
mieszkańców 

różnych dzielnic

Porozmawiamy 
o naszym mieście 
– jego potrzebach, 

wyzwaniach, 
problemach różnych 
grup mieszkańców; 
podzielimy się na 

grupy robocze 
i sformułujemy 

wstępne pomysły 
na projekty…

…przygotujemy 
konkretne projekty, 

stanowiące 
odpowiedź 

na potrzeby…

…doszlifujemy 
projekty, które 

zostaną poddane 
pod głosowanie 
mieszkańców.

kosztować 
nie więcej 

niż 1 mln zł

29.02.2020 r. 21.03.2020 r. 18.04.2020 r.

*  adres na ostatniej stronie

PAMIĘTAJ!
Zgłaszając się na warsztaty, 

deklarujesz udział we wszystkich 
trzech spotkaniach. 

Koniecznie zapisz ich daty 
w kalendarzu.
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B. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Tak, ale pod warunkiem, że efekty jego realizacji będą zaspoka-
jały potrzeby także mieszkańców innych części Gdyni.

Czy projekt 
miejski może być 
zlokalizowany 
w jednej dzielnicy?

Do udziału w warsztatach zaprosimy urzędników reprezentu-
jących różne wydziały UM oraz jednostki miejskie, którzy będą 
wspierać uczestników swoją wiedzą i doświadczeniem. W ra-
zie potrzeby, zaprosimy też ekspertów z innych organizacji czy 
instytucji. Ponadto praca w grupach moderowana będzie przez 
facylitatorów, którzy będą przeprowadzać uczestników przez ko-
lejne etapy procesu. 

Na jakie wsparcie 
mogą liczyć 
uczestnicy 
warsztatów?

Nie. Ideą warsztatów jest, aby projekty były wypracowywane 
wspólnie przez grupy mieszkańców. Jeśli uczestnicy uznają, 
że pomysł, z którym przyjdzie mieszkaniec jest odpowiedzią na 
sformułowane wcześniej potrzeby/problemy, może on stać się 
jednym z projektów, nad którymi będziemy wspólnie pracować. 
Takiej gwarancji jednak nie ma.

Czy osoba, 
która ma 
konkretny 
pomysł na projekt 
na pewno będzie 
mogła pracować 
nad nim podczas 
warsztatów?

Nie. Pomysły na projekty dla całego miasta tworzymy tylko pod-
czas spotkań. Chcemy, by każdy projekt został wypracowany 
przez grupę mieszkańców i mieszkanek wspieranych przez 
urzędników i był efektem wspólnej dyskusji o tym, co najlepiej 
odpowie na potrzeby i problemy różnych grup.

Czy projekty 
miejskie można 
zgłosić 
indywidualnie 
poza warsztatami?

Maksymalnie 100 mieszkańców i mieszkanek, którzy zgłoszą się 
na warsztaty między 27 stycznia a 24 lutego. Jeżeli chętnych 
będzie więcej niż miejsc, wylosujemy uczestników tak, by zróżni-
cować grupę pod względem płci, wieku i dzielnicy zamieszkania. 

Kto weźmie 
udział 
w warsztatach?
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GŁOSOWANIE – PROSTSZE ZASADY 

 Odbędzie się od 8 do 22 czerwca 2020 r. na stronie interne-
towej bo.gdynia.pl.

 W głosowaniu wybierasz projekty na poziomie miasta oraz 
w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (niekoniecznie tej,  
w której mieszkasz).

 Na liście do głosowania projekty dzielnicowe podzielone są 
na małe i duże. 

 W tym roku możesz oddać głosy w dużo prostszy sposób 
niż w poprzednich edycjach:

WYBIERZ
(maksymalnie) 

3 projekty dzielnicowe małe

3 projekty dzielnicowe duże

oraz 

3 projekty miejskie…

i to wszystko!

 Jeśli nie masz dostępu do internetu lub potrzebujesz wspar-
cia, skontaktuj się z nami, a powiemy Ci gdzie możesz zagło-
sować i uzyskać pomoc.



15

Do 25 czerwca 2020 r. 
ogłosimy wyniki głosowania

 Po głosowaniu stworzymy listę zwycięskich projektów miej-
skich oraz dzielnicowych – małych i dużych.

 Zrealizujemy projekty z największym poparciem, które można 
w całości sfinansować ze środków BO. Pamiętaj, aby projekt 
miejski mógł zostać skierowany do realizacji, musi na niego 
zagłosować minimum 1000 osób, a na dzielnicowy - 50 osób. 

 Niewykorzystane środki (np. zbyt małe na realizację kolejnego 
projektu z największym poparciem) przejdą na kolejną edycję BO.

WYJĄTKI 
W przypadku projektów dzielnicowych rada właściwej dziel-
nicy może zadecydować o dołożeniu środków ze swo-
jego budżetu na wykonanie projektu małego lub dużego  
o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. No-
wością jest, że na dofinansowanie takiego projektu może zde-
cydować się również prywatny darczyńca.
W przypadku projektów miejskich, o dofinansowaniu projektu 
„pod kreską” może zadecydować Rada Miasta.

W dzielnicy z najwyższą frekwencją w głoso-
waniu zostanie zrealizowany dodatkowy pro-
jekt duży. W dzielnicach, które zajmą drugie  
i trzecie miejsce pod względem frekwencji, 
zostaną zrealizowane dodatkowe projekty 
małe. Prezydent przeznaczy na nie dodatko-
we środki z budżetu miasta.

+1
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HARMONOGRAM BO 2020 

PROJEKTY
DZIELNICOWE

PROJEKTY
MIEJSKIE

27.01-24.02
Składanie projektów 

na formularzu 
wniosków

25.02-18.05
Weryfikacja

i uzupełnienia
w projektach

18-20.05
Odwołania 

od negatywnej 
oceny projektu

11-13.05
Odwołania 

od negatywnej 
oceny projektu

27.01-24.02
Zapisy na warsztaty 

dot. projektów 
miejskich

21.03
Warsztaty
miejskie

18.04
Warsztaty
miejskie

29.02
Warsztaty
miejskie

2.03-10.05
Weryfikacja

i uzupełnienia
w projektach

Do 26 maja
Ogłoszenie 

list projektów 
dopuszczonych
 do głosowania

Do 26 maja
Ogłoszenie 

list projektów 
dopuszczonych
 do głosowania

Do 25.06
Ogłoszenie wyników głosowania

8 - 22.06
Głosowanie na projekty 
dzielnicowe i miejskie 

styczeń

luty

marzec

kwiecień

maj

czerwiec
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

A. SPOTKANIA INFORMACYJNE

Jeśli potrzebujesz wsparcia przy projekcie, masz wątpliwości 
bądź pytania, na które nie znajdujesz tu odpowiedzi, przyjdź 
na spotkania informacyjne, podczas których postaramy się 
Ci pomóc:

 Dzień Otwarty Budżetu Obywatelskiego 
sobota, 1 lutego, godz. 10:00-16:00
UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
(wejście od ul. Stryjskiej)

 Budżet Wieczorową Porą - punkt konsultacyjny  
w każdy czwartek między 27 stycznia 
a 24 lutego działa do godziny 20:00 
Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31 
(wejście od ul. Derdowskiego)

 Maraton Pisania Projektów 
- z udziałem urzędników 
sobota, 15 lutego, godz. 10:00-16:00
UrbanLab, al. Zwycięstwa 96/98, budynek IVa 
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego 
(wejście od ul. Stryjskiej)
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B. LISTA PRZYDATNYCH KONTAKTÓW 

Wydział Architektoniczno-Budowlany
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

pokój 332
e-mail: 

wydz.arch.bud@gdynia.pl 
tel. (58) 668 84 01

Wydział Budynków
ul. 10 Lutego 24, pokój 202

e-mail: 
wydz.budynkow@gdynia.pl

tel. (58) 668 23 00

Wydział Edukacji
ul. Śląska 35-37 (budynek A),

pokój 102B
e-mail: 

wydz.edukacji@gdynia.pl
tel. (58) 761 77 00

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami i Geodezji

al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
pokój 334

e-mail: 
nieruchomosci-geodezja@gdynia.pl

tel. (58) 668 81 48  

Wydział Inwestycji
al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 

pokój 230
e-mail: 

wydz.inwestycji@gdynia.pl 
tel. (58) 668 83 00

Wydział Kultury
ul. Jana z Kolna 25

e-mail: 
wydz.kultury@gdynia.pl 

tel. (58) 527 49 06

Wydział Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro)

e-mail: 
ogrodnik.miejski@gdynia.pl

tel. (58) 620 72 86

Wydział Polityki Rodzinnej
ul. Świętojańska 1, 

www.gdyniarodzinna.pl
e-mail: 

rodzina@gdynia.pl
tel. 58 620 00 64 

Wydział Środowiska
ul. 10 Lutego 24, pokoje 513-522

e-mail: 
wydz.srodowiska@gdynia.pl

tel. (58) 668 84 80

Biuro ds. Dzielnic
ul. Armii Krajowej 24

e-mail: 
dzielnice@gdynia.pl
tel. (58) 662 48 82

Biuro Miejskiego 
Konserwatora Zabytków

ul. 10 Lutego 24, pokoje 523 i 524
e-mail: 

zabytki@gdynia.pl 
tel. (58) 668 83 43

Biuro Plastyka Miasta
ul. 10 Lutego 24, pokój 502

e-mail:
plastykmiasta@gdynia.pl

tel. (58) 668 25 60

Centrum Aktywności Seniora
ul. 3 Maja 27-31

e-mail: 
sekretariat@cas.gdynia.pl

tel. (58) 661 55 38

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, www.gdyniasport.pl

e-mail: 
sekretariat@gdyniasport.pl

tel. (58) 622 11 64

Gdyńskie Centrum Zdrowia
ul. Władysława IV 43

e-mail: 
sekretariat@gcz.gdynia.pl

tel. (58) 880 83 22

Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Świętojańska 141-143

e-mail: 
sekretariat@bibliotekagdynia.pl

tel. (58) 622 73 55

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni
ul. 10 Lutego 24

e-mail: 
sekretariat@zdiz.gdynia.pl

tel. (58) 761 20 00
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C. WIĘCEJ INFORMACJI

Broszura zawiera tylko najważniejsze informacje. Szczegó-
łowe zasady BO 2020, załączniki do pobrania, cenniki, in-
strukcje, a także informacje dotyczące poprzednich edycji, 
znajdziesz na stronie bo.gdynia.pl. 

Chcesz wiedzieć więcej? Potrzebujesz wsparcia przy przy-
gotowaniu projektu?

Skontaktuj się z LABORATORIUM INNOWACJI SPOŁECZ-
NYCH:

Zadzwoń: (58) 727 39 10

Napisz : bo@gdynia.pl

Odwiedź nas: ul. Żeromskiego 31     (wejście od ulicy Derdowskiego)



20 Redakcja i teksty: Dział Diagnoz i Partycypacji LIS, www.lis.gdynia.pl

LABORATORIUM 
INNOWACJI
SPOŁECZNYCH
ul. Żeromskiego 31
58 727 39 10

UrbanLab Gdynia
al. Zwycięstwa 96/98
58 727 39 16

Przystań 
Lipowa 15
ul. Lipowa 15
58 727 39 27

Przystań 
Opata Hackiego 33
ul. Opata Hackiego 33
58 727 39 31

TUTAJ DOSTANIESZ 
MATERIAŁY INFORMACYJNE
ZŁOŻYSZ WNIOSEK PAPIEROWY 
(jeśli nie chcesz skorzystać z drogi elektronicznej)


