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Poradnik dla mieszkańców
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SŁOWEM WSTĘPU 

Szanowni Państwo,

Tak się składa, że to już – rozpoczynamy piątą edycję Budżetu 
Obywatelskiego w Gdyni. Od 2 do 28 lutego czekamy na Pań-
stwa pomysły na miasto, a od 18 czerwca do 2 lipca zadecydu-
jemy wspólnie w głosowaniu, które z nich zostaną wdrożone  
i zmienią oblicze Gdyni.

Do tej pory mieszkańcy wybrali do realizacji w ramach BO 
142 projekty. To między innymi nowe place zabaw, siłownie na 
świeżym powietrzu, infrastruktura dostosowana do potrzeb 
mieszkańców i ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami. 

Na wykonanie zwycięskich pomysłów przeznaczyliśmy już po-
nad 18 milionów złotych. W tym roku mamy do dyspozycji ko-
lejne prawie 6 milionów.

Budżet Obywatelski znajduje się w rękach mieszkańców. Dlate-
go zachęcam Państwa do składania wniosków i zaangażowania 
w BO w Gdyni.

          
Michał Guć
Wiceprezydent Gdyni
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BUDŻET OBYWATELSKI W SKRÓCIE

Budżet Obywatelski (BO) to coroczne konsultacje, w ramach których zapadają decyzje, na co 
przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To sami mieszkańcy wymyślają i zgłaszają projek-
ty, które mogą podnieść jakość życia w ich okolicy. I to oni głosują na to, jakie przedsięwzięcia 
będą realizowane. 

W Budżecie Obywatelskim może wziąć udział każdy gdynianin i gdynianka, niezależnie od wieku. 
Również osoby niezameldowane w Gdyni mogą się zaangażować, choć – na etapie głosowania  
– będą musiały złożyć oświadczenie, że są mieszkańcami naszego miasta.

Z początkiem lutego rozpoczynamy kolejną edycję BO w Gdyni. Jeśli wiesz, co warto zmienić  
w Twojej okolicy – złóż projekt i przedstaw swój pomysł na miasto. Już za kilka miesięcy, wszyst-
kie pomysły możliwe do realizacji trafią na listę do głosowania. 

Na kolejnych stronach poradnika przedstawimy więcej szczegółów dotyczących BO 
w Gdyni w 2018 roku. Wyjaśnimy także, jak można się zaangażować w ten proces.

HARMONOGRAM BO 2018

Zgłaszanie
wniosków

2-28.02.2018

Weryfikacja 
projektów

1.03-6.06.2018

Głosowanie 
na projekty

18.06-2.07.2018

Ogłoszenie 
wyników 
głosowania

Do 9.07.2018

Realizacja 
wybranych
projektów

Od 01.2019

PODSTAWA PRAWNA
Budżet Obywatelski w Gdyni jest realizowany w oparciu o regulamin, który zamieszczono 
na stronie www.bo.gdynia.pl. Jednostką miejską odpowiedzialną za jego organizację jest 
Laboratorium Innowacji Społecznych (LIS).

http://www.bo.gdynia.pl
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PULA ŚRODKÓW

W 2018 roku zdecydujemy o wydaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 5 898 400 zł. 
Kwota ta została podzielona na 22 dzielnice: 

Każda z dzielnic otrzymała kwotę 
w wysokości 100 000 zł, 
która została powiększona o środki 
niewydane w ubiegłych edycjach BO 
(łącznie we wszystkich dzielnicach 238 265 zł). 

Pozostałe środki (3 460 000 zł) zostały rozdzielone pomiędzy dzielnice proporcjonalnie do ich 
liczby mieszkańców i powierzchni (bez uwzględnienia lasów i portowych terenów przemysło-
wych) i zaokrąglone do pełnych setek złotych.

Babie
Doły 

Obłuże

Oksywie

Pogórze

Cisowa

Chylonia

Leszczynki

Grabówek

Działki
Leśne

Witomino Leśniczówka

Pustki 
Cisowskie-Demptowo

Chwarzno-Wiczlino

Dąbrowa

Karwiny
Mały Kack

Wielki Kack

Redłowo

Orłowo

Kamienna
Góra

Wzgórze Św.
Maksymiliana 

Witomino Radiostacja 

169 400 zł

473 700 zł

405 300 zł

319 800 zł

333 200 zł

217 600 zł
209 800 zł

187 700 zł

231 500 zł

255 700 zł

208 500 zł

322 200 zł

333 200 zł

316 500 zł

274 900 zł

253 000 zł

203 900 zł

210 000 zł

320 600 zł

193 600 zł

198 200 zł

Śródmieście 
260 100 zł
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ZAKRES PROJEKTÓW

JAKIE PROJEKTY MOGĘ SKŁADAĆ?

W BO mieszkańcy mogą zgłaszać projekty podnoszące jakość życia w mieście, które dotyczą:

• rekreacji – np. budowy i doposażania placów zabaw, obiektów sportowych i terenów re-
kreacyjnych;

• zieleni oraz ochrony środowiska i przyrody – np. urządzania zieleni miejskiej, parków i 
skwerów dzielnicowych, budowy karmników i budek lęgowych dla ptaków czy domków dla 
wolnożyjących kotów, montażu urządzeń pomiarowych sprawdzających jakość powietrza;

• bezpieczeństwa publicznego oraz utrzymania czystości i porządku – np. instalacji monito-
ringu, budowy toalet publicznych, montażu pojemników do segregacji odpadów oraz pojem-
ników na psie odchody;

• bezpieczeństwa w ruchu na drogach publicznych i wewnętrznych – np. wprowadzania 
zmian w organizacji ruchu, montażu środków służących uspokojeniu ruchu drogowego, two-
rzenia wydzielonych pasów, przejazdów i śluz rowerowych oraz wszelkich innych elementów 
służących poprawie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu (zwłaszcza pieszych, 
osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rowerzystów i osób z ograniczoną mobilnością);

• estetyzacji – np. tworzenia elementów dekoracyjnych w przestrzeni miejskiej takich jak 
murale, neony, tablice pamiątkowe, obiekty sztuki, jak również likwidacji obiektów zakłóca-
jących estetykę;

• utrzymania, remontów oraz przebudowy ulic i przestrzeni publicznych (skwerów, pla-
ców itp.) – np. budowy, przebudowy i remontów nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, dróg 
rowerowych i parkingów;

• działań inwestycyjnych i remontowych mających na celu poprawę jakości i funkcjonalno-
ści przestrzeni publicznej oraz obiektów użyteczności publicznej – np. budowy i remontów 
obiektów inżynierskich (kładek, balustrad) i infrastruktury sieciowej, instalacji oświetlenia 
czy podjazdów ułatwiających dostęp dla osób o ograniczonej mobilności.

PAMIĘTAJ!
Na terenach administrowanych przez jednostki miejskie realizujące funkcje opiekuńcze, wycho-
wawcze i edukacyjne (czyli np. szkoły, przedszkola czy domy pomocy społecznej), mogą być re-
alizowane wyłącznie przedsięwzięcia z zakresu rekreacji, estetyzacji i urządzania zieleni.
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PAMIĘTAJ!
Wartość jednego projektu nie może przekroczyć puli środków z BO przeznaczonych na 
dzielnicę, której on dotyczy. Projekty nie mogą też:
• dotyczyć wnętrz budynków, 
• zakładać wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej,
• podważać działań sfinansowanych wcześniej z budżetu miasta,
• być sprzeczne z obowiązującymi miejskimi strategiami i programami,
• nosić znamion pomocy publicznej. 

JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ PROJEKTY?

Wszystkie zgłaszane projekty powinny spełniać następujące warunki:

1. Lokalność
Co do zasady projekt z BO powinien być wykonany na terenie jednej dzielnicy. 
Część działań opisanych we wniosku może zostać zrealizowana na terenie innych dzielnic pod 
warunkiem, że:
• chodzi o teren znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy, w której realizowana 
jest większość działań,
• realizacja części projektu na terenie innej dzielnicy jest niezbędne dla osiągnięcia zamierzo-
nych celów projektu.

2. Ogólnodostępność
Projekty z BO powinny być dostępne bezpłatnie dla wszystkich zainteresowanych mieszkań-
ców przez co najmniej sześć godzin dziennie od poniedziałku do piątku oraz przez dziesięć go-
dzin dziennie w soboty i niedziele (w przedziale czasowym 8-22). Dzięki temu wszyscy miesz-
kańcy mają gwarancję, że będą mogli skorzystać z inicjatywy zrealizowanej w ramach BO.

3. Celowość i gospodarność
Działania proponowane w projekcie muszą prowadzić do założonych celów, a środki przezna-
czone na realizację powinny być proporcjonalne do planowanych efektów.

4. Zgodność z zasadami współżycia społecznego
Projekty powinny przestrzegać ogólnie przyjętych dobrych obyczajów i norm społecznych 
związanych z funkcjonowaniem we wspólnej przestrzeni miasta różnych grup mieszkańców.

5. Kompletność
Projekty muszą też stanowić kompletną inwestycję, tzn. gwarantować, że mieszkańcy będą 
mogli w pełni korzystać z efektów realizacji projektu zgłoszonego w ramach BO.
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SKŁADANIE PROJEKTÓW

JAKIE DOKUMENTY SĄ POTRZEBNE?

Żeby Twój pomysł mógł zostać rozważony, musisz wypełnić i złożyć w terminie formularz wnio-
sku, wraz z potrzebnymi załącznikami.

GDZIE ZNAJDĘ FORMULARZ I WZORY OŚWIADCZEŃ?

Wzory wszystkich niezbędnych dokumentów można pobrać ze strony www.bo.gdynia.pl lub 
otrzymać w Laboratorium Innowacji Społecznych przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni.

GDZIE I KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK?

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie od 2 do 28 lutego 2018 roku. 
Możesz to zrobić:
• elektronicznie – wypełniając wniosek na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl,
• osobiście – składając uzupełniony formularz w Laboratorium Innowacji Społecznych 
   przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni,
• za pośrednictwem poczty – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, 
   Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”. 

ILE PROJEKTÓW MOGĘ ZŁOŻYĆ?

Każdy mieszkaniec Gdyni może złożyć w ramach BO dowolną liczbę projektów, dla dowolnej dziel-
nicy – nie tylko tej, w której na stałe mieszka.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI KTOŚ ZŁOŻYŁ PODOBNY PROJEKT JAK JA?

W przypadku projektów podobnych lub uzupełniających się, urzędnicy mogą zaproponować 
wnioskodawcom połączenie ich pomysłów. Może to nastąpić tylko wtedy, jeśli wszyscy autorzy 
wyrażą na to zgodę.

PAMIĘTAJ!
O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego wpływu do Laboratorium Innowacji 
Społecznych. 

http://www.bo.gdynia.pl
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JAK PRZYGOTOWAĆ WNIOSEK?

1. Zatytułuj projekt
Nazwy zgłaszanych projektów mogą zawierać wyłącznie precyzyjne określenie lokalizacji za-
dania i zakres proponowanych działań. Nazwa może składać się maksymalnie ze 180 znaków 
wraz ze spacjami.

2. Wpisz swoje dane kontaktowe
Koniecznie podaj swój adres e-mail i numer telefonu. Ułatwi to kontakt pracownikom LIS oraz 
pozostałym urzędnikom sprawdzającym Twój wniosek. Jeśli składasz projekt z innymi osoba-
mi, wpisz namiary również na pozostałych autorów, na wypadek gdyby kontakt z Tobą nie był 
możliwy. 

3. Określ lokalizację projektu
W pierwszej kolejności – wybierz dzielnicę, której dotyczy Twój pomysł. Następnie określ do-
kładnie miejsce, w którym miałaby powstać Twoja wymarzona inwestycja. 
Jeśli to tylko możliwe, podaj numery działek oraz ich obręb. Dzięki temu sprawdzenie Twoje-
go wniosku pójdzie sprawniej.  

4. Opisz szczegółowo, na czym polega Twój pomysł.
Opisz, z czego ma się składać planowany projekt, komu ma służyć i jakie kroki trzeba podjąć, 
aby go zrealizować. Im dokładniej to zrobisz, tym łatwiej będzie zrozumieć go urzędnikom, 
sprawdzającym Twój wniosek.

!

WSKAZÓWKA
Numer oraz obręb działek możesz sprawdzić na stronie internetowej http://nasze.miasto.
gdynia.pl/is2/iEwid/. Instrukcja obsługi mapy znajduje się na końcu poradnika. 

PAMIĘTAJ!
W toku weryfikacji projektu Laboratorium Innowacji Społecznych:
• samodzielnie koryguje błędy pisarskie, ortograficzne i językowe w treści złożonych pro-
jektów prezentowanych na portalu Budżetu Obywatelskiego, 
• odpowiada za skład nazw projektów, według jednolitych zasad, obejmujących m.in. wiel-
kość liter.

http://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/
http://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/
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5. Oszacuj koszt realizacji pomysłu. 
Napisz, ile będą kosztować proponowane przez Ciebie działania. Jeżeli nie potrafisz dokładnie 
tego oszacować – nie przejmuj się. Na tym etapie potrzeba podać jedynie szacunkowe kwoty. 
Ostatecznej weryfikacji dokonają pracownicy urzędu oraz jednostek miejskich. Pamiętaj jed-
nak, że w wyniku tej weryfikacji ostateczny koszt projektu może ulec zmianie.

6. Dołącz listę poparcia.
O swoim pomyśle porozmawiaj z rodziną, sąsiadami, znajomymi i innymi mieszkańcami. 
Zbierz co najmniej 25 podpisów od osób popierających Twoją propozycję, które mieszkają na 
terenie dzielnicy, gdzie ma powstać Twój projekt. 

Każdy mieszkaniec może poprzeć dowolną liczbę projektów w dzielnicy, w której mieszka. Jeśli 
składasz więcej projektów, możesz zebrać podpisy od tych samych osób pod kilkoma wnioskami. 

7. Uzupełnij wniosek o załączniki.
Do wniosku koniecznie dołącz:
• mapę z zaznaczoną lokalizacją przyszłego projektu,
• oświadczenie właściciela terenu ze zgodą na realizację, jeśli Twój projekt miałby powstać na 
terenie nienależącym do miasta.

WSKAZÓWKA
Szacując koszty swojego projektu, możesz skorzystać z cenników zamieszczonych na 
stronie www.bo.gdynia.pl. Znajdziesz tam orientacyjne kwoty potrzebne na wykonanie 
najczęściej zgłaszanych zadań w ubiegłych latach. Podzieliliśmy je na kilka kategorii do-
tyczących projektów sportowych, rekreacji i zieleni miejskiej oraz wydatków drogowych  
i oświetleniowych. Pomocne mogą okazać się także tzw. karty projektów, które zawierają 
koszty standardowych elementów

PAMIĘTAJ!
Lista poparcia projektu nie jest potrzebna, jeśli w tym roku składasz taki sam wniosek jak 
w jednej z poprzednich edycji BO. Zasada ta obowiązuje w przypadku, gdy Twój projekt:
• został poddany pod głosowanie w latach ubiegłych,
• jest zgodny z regulaminem tegorocznego BO, 
• został opisany na nowym formularzu wniosku.

POMOCNA INFORMACJA
• Własność terenu możesz sprawdzić na stronie internetowej http://nasze.miasto.gdynia.
pl/is2/iEwid/. Instrukcja obsługi mapy znajduje się na końcu poradnika. 
• Wzór oświadczeń znajdziesz na stronie www.bo.gdynia.pl. Wybierz stosowne oświadczenie 
w zależności od tego, kto jest właścicielem danego terenu. 

http://www.bo.gdynia.pl
http://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/
http://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/
http://www.bo.gdynia.pl
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Jeśli chcesz, możesz uzupełnić wniosek o dodatkowe załączniki – np. zdjęcia, rysunki lub inne 
informacje, które ciekawie zaprezentują Twój pomysł i pomogą urzędnikom lepiej zrozumieć 
Twoje intencje.

Pamiętaj, żeby wypełnić wszystkie wymagane rubryki w formularzu!

WSKAZÓWKA
Zanim złożysz swój wniosek, możesz przedstawić go innym mieszkańcom za pośred-
nictwem strony Budżetu Obywatelskiego. Wystarczy, że: 
• wypełnisz elektroniczny formularz wniosku na stronie www.bo.gdynia.pl, 
• zapiszesz projekt jako „wersję roboczą”, 
• wybierzesz opcję „opublikuj wersję roboczą”. 

Pracownicy LIS w ciągu 3 dni roboczych sprawdzą, czy Twój wniosek jest zgodny z regula-
minem i udostępnią go na stronie. Mieszkańcy będą mogli przeczytać o Twoim pomyśle  
i go skomentować.  Może Ci to pomóc w przygotowaniu ostatecznej wersji projektu.

Po wprowadzeniu zmian, złóż wniosek. Jeżeli nie zrobisz tego sam, po upływie terminu 
składania projektów, system automatycznie prześle do weryfikacji ostatnią wersję pro-
jektu, którą zapisałeś.
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POMOC PRZY WYPEŁNIANIU 
WNIOSKÓW

Z KIM MOGĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ PODCZAS WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW?

Ze wszystkimi pytaniami i wątpliwościami, które pojawią się podczas przygotowywania wniosku, 
możesz zwracać się do:
• pracowników Laboratorium Innowacji Społecznych, którzy koordynują BO. 
• urzędników z komórek i jednostek zaangażowanych w sprawdzanie i realizację projektów  
z  Budżetu Obywatelskiego.

GDZIE MOGĘ UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI?

Zapraszamy Cię do wzięcia udziału w jednym z pięciu Maratonów Pisania Wniosków do Budże-
tu Obywatelskiego, które odbędą się w lutym w różnych częściach Gdyni. 

Podczas maratonów będziesz mógł skonsultować swój pomysł z urzędnikami, którzy pomogą ci 
w wypełnieniu formularza wniosku. Maratony to także okazja do spotkania z innymi autorami, 
przedyskutowania swoich pomysłów, a może nawet połączenia sił i przygotowania wspólnego 
projektu.

WSKAZÓWKA
Informacje kontaktowe znajdują się na końcu poradnika oraz na stronie www.bo.gdynia.pl

http://www.bo.gdynia.pl
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GDZIE I KIEDY ODBĘDĄ SIĘ MARATONY

Babie
Doły 

Obłuże

Oksywie

Pogórze

Cisowa

Chylonia

Leszczynki

Grabówek

Działki
Leśne

Witomino
Leśniczówka

Pustki 
Cisowskie-Demptowo

Chwarzno-Wiczlino

Dąbrowa

Karwiny Mały Kack

Wielki Kack

Śródmieście 

Redłowo

Orłowo

Kamienna
Góra

Wzgórze Św.
Maksymiliana Witomino Radiostacja 

10 lutego (sobota)
w godz. 9.00-11.30

Szkoła Podstawowa nr 42, 
ul. L. Staffa 10

24 lutego (sobota)
w godz. 10.00-14.00

Strefa Startup Gdynia 
PPNT, budynek III, 
al. Zwycięstwa 96/98 
(wejście za kasami do Centrum Nauki Experyment)

10 lutego (sobota)
w godz. 12.30-15.00

Szkoła Podstawowa nr 39, 
ul. Admirała J. Unruga 88

17 lutego (sobota)
w godz. 9.00-11.30

Szkoła Podstawowa nr 10, 
ul. Morska 192

17 lutego (sobota)
w godz. 12.30-15.00

Zespół Szkół nr 7
ul. Stawna 4/6
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WERYFIKACJA WNIOSKÓW

CO SIĘ STANIE Z MOIM WNIOSKIEM PO ZŁOŻENIU?

Zanim projekt zostanie poddany pod głosowanie, musi zostać szczegółowo sprawdzony przez 
urzędników. Chodzi o to, by mieszkańcy mogli wybierać jedynie spośród tych pomysłów, które 
będą możliwe do realizacji. 
Sprawdzenie wniosków obejmuje dwa główne etapy:
• weryfikację ogólną,
• analizę techniczno-finansową.

JAK WYGLĄDA WERYFIKACJA OGÓLNA?

Wszystkie złożone wnioski zostaną poddane tzw. weryfikacji ogólnej przez pracowników Labora-
torium Innowacji Społecznych. Sprawdzą oni m.in. czy wniosek został prawidłowo wypełniony, 
czy zawiera wszystkie niezbędne załączniki oraz czy zgłaszany pomysł wchodzi w zakres zadań 
możliwych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W przypadku stwierdzenia braków, pracownicy LIS skontaktują się z Tobą. Będziesz mieć 5 dni 
roboczych na uzupełnienia.

Informacja o wynikach weryfikacji ogólnej projektów zostanie opublikowana na stronie 
www.bo.gdynia.pl do 14 marca 2018 roku.  

NA CZYM POLEGA ANALIZA TECHNICZNO-FINANSOWA?

Jeśli Twój wniosek przejdzie pomyślnie weryfikację ogólną, trafi do odpowiednich komórek 
Urzędu Miasta lub jednostek miejskich. Urzędnicy sprawdzą, czy Twój pomysł można zrealizo-
wać w zaproponowanym kształcie. Przenalizują zaproponowaną lokalizację oraz ustalą ostatecz-
ną wycenę projektu. 

Równolegle z analizą techniczno-finansową pracownicy LIS sprawdzą zgodność nazwy projektu 
z warunkami określonymi w regulaminie BO. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktują się z Tobą  
i poinformują o niezbędnych zmianach w tytule.

http://www.bo.gdynia.pl
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CO SIĘ STANIE, JEŚLI MÓJ WNIOSEK BĘDZIE WYMAGAŁ ZMIAN?

W trakcie weryfikacji może się okazać, że Twój pomysł nie jest możliwy do realizacji w kształcie, 
który opisałeś. Jeśli będzie można go zmodyfikować, skontaktuje się z Tobą urzędnik odpowie-
dzialny za weryfikację i przedstawi Ci propozycję niezbędnych korekt, które trzeba wprowadzić 
do projektu. Mogą one dotyczyć np. konieczności ograniczenia zakresu projektu, jeśli propo-
nowana inwestycja przekracza wysokość kwoty w danej dzielnicy. Albo zmiany lokalizacji, jeżeli 
podana przez Ciebie działka została przeznaczona na inne cele.

Drogą mailową otrzymasz link do strony edycji projektu, za pośrednictwem której będziesz mógł 
poprawić swój wniosek zgodnie z sugestiami urzędników. Jeśli nie składałeś wniosku elektro-
nicznie, możesz poprosić o pomoc we wprowadzaniu zmian do projektu pracowników LIS.

CO SIĘ STANIE, JEŚLI MÓJ WNIOSEK ZOSTANIE NEGATYWNIE 
ZWERYFIKOWANY?

Projekty, które zostały zweryfikowane negatywnie, trafiają do Rady ds. Budżetu Obywatelskiego, 
która jeszcze raz analizuje trudne przypadki. Rekomendacje Rady są przedstawiane Prezydento-
wi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję odnośnie projektu.

KIEDY POZNAM WYNIKI WERYFIKACJI?

Wyniki analiz oraz ostateczne wyceny projektów poddanych pod głosowanie zostaną ogłoszone 
na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl do 6 czerwca 2018 roku.

PAMIĘTAJ!
• Urzędnicy weryfikujący Twój wniosek mają obowiązek poinformować Cię o konieczno-
ści wprowadzenia do niego niezbędnych zmian.
• Modyfikacje wniosku mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą wnioskodawcy.
• Jeżeli w trakcie kontaktów z urzędnikami weryfikującymi Twój projekt nie uda się 
uzgodnić zmian, które sprawią, że będzie on spełniał wszystkie warunki zawarte regulami-
nie BO, zostanie on zweryfikowany negatywnie.

http://www.bo.gdynia.pl
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PROMOCJA

JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁA PROMOCJA BO?

Budżetowi Obywatelskiemu będzie towarzyszyła ogólnomiejska kampania prowadzona przez 
Miasto Gdynia. Informacje na temat BO znajdą się na plakatach, w pojazdach komunikacji pu-
blicznej i w różnych miejskich instytucjach.

Wszystkie jednostki miejskie (czyli m.in. Urząd Miasta, LIS, publiczne szkoły i przedszkola) będą 
promować ideę i udział w BO na terenie swoich obiektów, na stronach internetowych i na profi-
lach w mediach społecznościowych. 

Informacje o wszystkich projektach poddanych pod głosowanie w poszczególnych dzielnicach 
zostaną zamieszczone na stronie www.bo.gdynia.pl. Każda z inicjatyw zostanie umieszczona na 
wirtualnej mapie miasta. Projekty zostaną również pokazane na osobnych podstronach, na któ-
rych znajdzie się pełen opis pomysłu, przygotowany przez jego autora.

Jednostki miejskie w trakcie głosowania będą zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w wy-
borze projektów – nie będą mogły natomiast promować konkretnych wniosków. Takie samo 
ograniczenie obowiązuje również rady dzielnic.

PAMIĘTAJ!
Jednostki miejskie i rady dzielnic nie mogą wykorzystywać miejskich zasobów (czyli  
np. swoich oficjalnych stron internetowych) do promocji konkretnych projektów. Dodat-
kowo, jednostki miejskie nie mogą umożliwiać ani wspierać promocji wniosków przez po-
szczególnych autorów. Choć na terenach jednostek można organizować głosowanie, to za-
kazuje się prowadzenia akcji poparcia dla konkretnego projektu. W przypadku złamania 
zasad, Prezydent będzie mógł podjąć decyzję o dyskwalifikacji projektu.

http://www.bo.gdynia.pl
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JAK ZACHĘCIĆ DO GŁOSOWANIA NA MÓJ PROJEKT?

Jeśli Twój projekt znalazł się na liście projektów dopuszczonych do głosowania, możesz zacząć 
promować go wśród mieszkańców. Im więcej osób dowie się o Twoim pomyśle, tym większa 
szansa, że zyska on poparcie w trakcie głosowania. Sukces Twojego projektu zależy przede 
wszystkim od Ciebie!

Możesz zachęcić mieszkańców Gdyni do głosowania na Twój pomysł na różne sposoby:

• Rozmawiaj o nim z przyjaciółmi, najbliższymi sąsiadami czy innymi mieszkańcami dzielnicy. 
Opowiedz im o swoim pomyśle oraz o tym, co dobrego dla dzielnicy przyniesie jego realizacja. 
Zachęcaj ich, by opowiadali innym o Twoim projekcie innym.

• Promuj swój pomysł w mediach społecznościowych. Informacje w Internecie – np. na Facebo-
oku czy Instagramie – rozprzestrzeniają się najszybciej. Dla inspiracji możesz zobaczyć, jak swoje 
projekty promowali autorzy projektów, które zwyciężyły w ubiegłorocznym BO.

• Przygotuj plakat promujący projekt. Nie muszą być to profesjonalne projekty graficzne – waż-
ne, by zawierały podstawowe dane o projekcie, m.in. jego nazwę i krótki opis. Jeśli nie masz 
pomysłu na własną grafikę, zgłoś się do Laboratorium Innowacji Społecznych. Otrzymasz gotowy 
wzór plakatu, na którym wystarczy wpisać  informacje o Twoim projekcie.

PAMIĘTAJ!
Plakaty można wieszać wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz po otrzymaniu 
na to zgody. Podpowiadamy od razu, że np. latarnie uliczne nie są dobrym miejscem do 
promocji projektu. Porozmawiaj za to z właścicielami lokalnego sklepu czy punktu usługo-
wego i zachęć ich, by powiesili Twój plakat w swojej witrynie.
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GŁOSOWANIE

KTO MOŻE GŁOSOWAĆ?

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec Gdyni, niezależnie od wieku. 
Jeżeli mieszkasz w Gdyni, ale nie jesteś tu zameldowany albo nie dopisałeś się wcześniej do 
tutejszego rejestru wyborców – nic straconego. Będziesz musiał jedynie złożyć pisemne oświad-
czenie, że jesteś mieszkańcem Gdyni. Deklarację mogą również wypełnić cudzoziemcy mieszka-
jący w Gdyni. 

KIEDY I GDZIE MOŻNA ZAGŁOSOWAĆ?

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego odbędzie się w terminie od 18 
czerwca do 2 lipca 2018 roku. Głosy będzie można oddać wyłącznie elektronicznie, za po-
średnictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. Przed oddaniem głosu będziesz musiał 
potwierdzić swoją tożsamość, podając kilka danych identyfikacyjnych. 

Jeśli nie masz dostępu do sieci lub potrzebujesz pomocy przy korzystaniu z komputera lub urzą-
dzenia mobilnego, możesz zgłosić się do: 
• Laboratorium Innowacji Społecznych,
• jednej z filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
• siedziby jednej z 22 rad dzielnic.

W każdym z tych miejsc będziesz mógł skorzystać z Internetu i uzyskać pomoc w oddaniu głosu.

Uruchomione zostaną także specjalne mobilne punkty głosowania, obsługiwane przez człon-
ków tzw. „lotnych brygad”. Pojawią m.in. przy głównych ulicach miasta, urzędach czy centrach 
handlowych. Mobilne punkty będą obsługiwane przez osoby wyznaczone przez Miasto, które w 
razie potrzeby będą służyć pomocą w oddaniu głosu.

WSKAZÓWKA
Wzór oświadczenia można pobrać ze strony www.bo.gdynia.pl. Wypełnione oświadczenia 
należy złożyć osobiście w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych.

http://www.bo.gdynia.pl
http://www.bo.gdynia.pl
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JAK ODDAĆ GŁOS NA PROJEKTY?

W ramach głosowania:

• Możesz poprzeć projekty tylko z jednej dzielnicy. Nie musi to jednak być dzielnica, w której 
na stałe mieszkasz. To Ty decydujesz, na projekty z której dzielnicy oddasz głos.

• Wybierasz maksymalnie 5 projektów, które wydadzą Ci się najciekawsze i najbardziej po-
trzebne i szeregujesz je według kolejności ich ważności. Cyfrą „1” oznacz projekt, który uwa-
żasz za najistotniejszy, a kolejnym cyframi mniej istotne według Ciebie przedsięwzięcia.

JAK OBLICZA SIĘ WYNIKI?

O ostatecznym wyniku w głosowaniu decyduje liczba punktów uzyskanych przez każdy z projek-
tów. Środki na realizację przyznawane są kolejnym projektom, które uzyskały najwięcej punktów 
w głosowaniu, aż do wyczerpania puli pieniędzy przypadających na daną dzielnicę. 

W przypadku, gdy następny w kolejności projekt pod względem liczby zdobytych punktów nie 
może być w całości zrealizowany, pozostałe środki powiększają pulę Budżetu Obywatelskiego  
w danej dzielnicy w kolejnej edycji. 

Jeśli zdarzy się, że dwa projekty otrzymają tyle samo punktów, a kwota nie jest wystarczająca do 
realizacji ich obu, wybiera się ten, na który głosowała większa liczba mieszkańców.

PAMIĘTAJ!
Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, tak jak w poprzednich latach, 
powiązane będzie z wyborem inicjatyw zgłoszonych w ramach konkursu „Przyjazna dzielni-
ca”. Te projekty są przygotowywane przez rady dzielnic wraz z partnerami i mogą dotyczyć:
• integracji mieszkańców,
• organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych,
• działań kulturalnych, sportowych,
• podnoszenia poczucia bezpieczeństwa,
• działań na rzecz rodziny.
Oddając głos na projekty z BO, możesz wypowiedzieć się także w tej sprawie. Więcej infor-
macji na temat „Przyjaznej dzielnicy” znajdziesz na stronie www.bo.gdynia.pl.

http://www.bo.gdynia.pl.
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KIEDY POZNAM WYNIKI GŁOSOWANIA?

Wyniki głosowania na projekty w tegorocznej edycji BO zostaną ogłoszone do 9 lipca 2018 roku. 
Lista zawierająca liczbę głosów i punktów uzyskanych przez wszystkie projekty zostanie opubli-
kowana na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na stronie Miasta Gdynia www.gdynia.pl.

PRZELICZANIE PUNKTÓW
Punkty przyznawane są projektom są na podstawie uszeregowania ich przez każdego 
głosującego w systemie do głosowania. To znaczy:
• projekt na pierwszym miejscu (oznaczony przez głosującego cyfrą „1”) otrzyma 5 punktów,
• projekt na drugim miejscu (oznaczony cyfrą „2”) otrzyma 4 punkty,
• projekt na trzecim miejscu (oznaczony cyfrą „3”) otrzyma 3 punkty,
• projekt na czwartym miejscu (oznaczony cyfrą „4”) otrzyma 2 punkty,
• projekt na piątym miejscu (oznaczony cyfrą „5”) otrzyma 1 punkt.

Przelicznik ten będzie zachowany bez względu na to, ile projektów wybierze głosujący. 
Jeśli ktoś zdecyduje się wybrać z listy dzielnicowej tylko dwa pomysły, będzie musiał 
przypisać im miejsca od 1 do 2. Tym samym, przydzieli na zadania 9 punktów z 15, 
które ma do dyspozycji.

PROJEKT +1
Aktywność w głosowaniu na projekty może przynieść dodatkową korzyść dla całej dzielni-
cy! W tym rejonie Gdyni, gdzie frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zreali-
zowany jeden dodatkowy projekt spośród zgłoszonych w ramach BO. 

Będzie to inicjatywa „pierwsza pod kreską” – z największą liczbą punktów spośród tych, na 
których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Pomysł ten zostanie zrealizo-
wany z innych środków miasta, poza pulą Budżetu Obywatelskiego. Będzie to dodatkowa 
forma docenienia aktywności mieszkańców. 

http://www.bo.gdynia.pl
http://www.gdynia.pl.
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REALIZACJA PROJEKTÓW

KIEDY ROZPOCZNIE SIĘ REALIZACJA?

Sama realizacja projektów rozpocznie się w 2019 roku, czyli po przyjęciu budżetu miasta na 
kolejny rok. Wcześniej – do dnia 14 sierpnia 2018 roku – Prezydent Miasta ogłosi komórki i jed-
nostki odpowiedzialne za wykonanie zwycięskich projektów.

JAK PRZEBIEGA REALIZACJA PROJEKTÓW?

Realizacja projektu na terenie należącym do gminy wymaga wystąpienia o wydanie zgody na zain-
westowanie na gruncie gminnym. W przypadku realizacji inwestycji na gruntach prywatnych, Urząd 
Miasta Gdynia podpisuje umowę użyczenia gruntu.
Ten etap trwa zwykle około miesiąca – tyle zajmuje przeciętnie rozpatrzenie wniosku lub podpisanie 
umowy.

Po uzyskaniu zgody na inwestycję, zgodnie z prawem zamówień publicznych, rozpoczyna się 
procedura wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej dla danej inwestycji. Trwa to około 
miesiąca, włącznie z przygotowaniem niezbędnych dokumentów (np. Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia).

Wybrany Wykonawca przygotowuje dokumentację projektową niezbędną do uzyskania decyzji 
o pozwoleniu na budowę lub przyjęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. Czas 
przygotowania takiego postępowania to od jednego do półtora miesiąca.

Po wykonaniu i przekazaniu przez wykonawcę dokumentacji projektowej, niezbędne jest spraw- 
dzenie jej zapisów. Niekiedy trzeba wnieść do niej odpowiednie korekty. 
Ten etap trwa od dwóch do czterech miesięcy.

Po przyjęciu dokumentacji projektowej od wykonawcy, inwestor składa wniosek o wydanie 
zgody na realizację danej inwestycji. Czas oczekiwania to od około miesiąca w przypadku przy-
jęcia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) do dwóch miesięcy (gdy niezbędne 
jest wydanie pozwolenia na budowę).

Po uzyskaniu zgody na realizację inwestycji, przeprowadzany jest wybór wykonawcy projek-
tu – zwykle w drodze przetargu, który wymaga zastosowania określonych procedur. Trwa to 
najczęściej około półtora miesiąca.

Po podpisaniu umowy z wykonawcą, może rozpocząć się realizacja inwestycji. Czas jej trwania 
zależy od projektu – jego skali i skomplikowania. Zazwyczaj samo wykonanie projektu trwa 
około dwóch-trzech miesięcy.
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CZY AUTORZY SĄ WŁĄCZANI W REALIZACJĘ PROJEKTÓW?

Za realizację projektów wybranych w BO odpowiadają komórki Urzędu Miasta oraz jednostki or-
ganizacyjne Miasta Gdyni. To urzędnicy przeprowadzają wszystkie niezbędne procedury związa-
ne z przygotowaniem dokumentacji oraz wykonaniem inwestycji. Na ogół konsultują się jednak 
z autorami wniosków w sprawie różnych szczegółów. Jeśli zależy Ci na tym, by mieć informacje 
„z pierwszej ręki”, skontaktuj się z urzędnikiem, który realizuje Twój projekt.

PAMIĘTAJ!
• Może się zdarzyć, że czas potrzebny na realizację któregoś z kroków przedłuży się z przy-
czyn trudnych do przewidzenia.  Czasem jest to problem z wyłonieniem wykonawcy, czasem 
– konieczność przełożenia instalacji podziemnych.
• Informacje na temat stanu realizacji każdego z projektów są na bieżąco aktualizowane 
i publikowane na stronie www.bo.gdynia.pl

http://www.bo.gdynia.pl
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JAK SKORZYSTAĆ Z MAPY 
WŁASNOŚCI TERENÓW?

Aby przygotować wniosek do Budżetu Obywatelskiego, niezbędne jest precyzyjne określenie 
lokalizacji projektu oraz ustalenie, kto jest właścicielem wskazanego terenu. Własność interesu-
jącej Cię działki możesz sprawdzić samodzielnie w Internecie. 

Oficjalna mapa zawierająca informacje na temat numerów działek oraz własności terenu znaj-
duje się w serwisie internetowym https://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/

INSTRUKCJA KROK PO KROKU

KROK 1. 

Znajdź interesujący Cię teren
Gdy wejdziesz na podany powyżej adres serwisu, w pierwszej kolejności przybliż się do obszaru 
w którym planujesz umiejscowić swój projekt. Jeśli potrafisz podać nazwę oraz numer ulicy, mo-
żesz skorzystać z opcji ZNAJDŹ. 

Jest ona dostępna w górnym menu, pomiędzy przyciskami NARZĘDZIA i POMIARY. Po rozwinię-
ciu paska kliknij na ZNAJDŹ ADRES. Po uzupełnieniu danych formularza, kliknij w interesujący Cię 
adres w ramce (wynik), a następnie w ikonę w dolnym lewym rogu (podgląd).
Jeśli nie znasz dokładnego adresu działki, przesuń mapę ręcznie w miejsce, w którym znajdu-
je się wybrany teren.

WSKAZÓWKA
Dla ułatwienia wyszukiwania, 
możesz ustawić jako podkład 

zdjęcie lotnicze. 
W panelu KOMPOZYCJA 

PODSTAWOWA 
(wyświetla się automatycznie, 

po lewej stronie), zamknij 
zakładkę EWIDENCJA 

GRUNTÓW I BUDYNKÓW 
- klikając na trójkącik przy 

nazwie. Następnie wybierz 
zakładkę WARSTWY RASTROWE 

i zaznacz
ORTOFOTOMAPA_2013.

https://nasze.miasto.gdynia.pl/is2/iEwid/
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KROK 2. 

Sprawdź numer działki
Gdy masz już na ekranie wybraną działkę, możesz sprawdzić jej numer. W tym celu włącz narzę-
dzie znajdujące się w dolnym pasku, służące POZYSKIWANIU INFORMACJI O OBIEKCIE (niebieska 
ikona) i kliknij na wybrany teren na mapie. 

Na ekranie pojawi się tabela z informacjami o numerze działki i adresie. 

Znajdziesz je w pierwszej i trzeciej kolumnie – „Nr” oraz „obręb”. 

Te dane zapisz we wniosku, w części z informacjami o lokalizacji projektu.
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PRZYKŁAD
Okolice ulicy Abrahama w Śródmieściu – po lewej Mapa Podstawowa z Podkładem Lotni-
czym, po prawej - włączona warstwa ze „Strukturą władania”.

KROK 3. 

Sprawdź własność terenu
Aby sprawdzić, jaka jest sytuacja właścicielska terenu, na którym chcesz zlokalizować projekt, 
w panelu KOMPOZYCJA PODSTAWOWA kliknij zakładkę INNE > STRUKTURA WŁADANIA. 

Działki automatycznie zostaną oznaczone kolorami. Na podstawie legendy zamieszczonej w dal-
szej części instrukcji możesz sprawdzić, jaka jest sytuacja własnościowa interesującej Cię działki. 
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KROK 4. 

Zapisz wynik
Na koniec możesz skorzystać z opcji 
DRUKUJ, aby zapisać na dysku wy-
brany fragment mapy i dołączyć go 
do wniosku.

Po kliknięciu na ikonę drukarki (znaj-
duje się w górnym pasku), pojawi 
się prostokątna ramka oraz okienko,  
w którym możesz zmienić parame-
try eksportu (wielkość ramki > skala, 
układ itd.). 
Klikając na ramkę, przesuń ją na in-
teresujący Cię obszar i kliknij GENE-
RUJ WIDOK.

LEGENDA DO MAPY WŁASNOŚCI:
gr. 1 - Skarb Państwa
gr. 2 - Skarb Państwa (jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
gr. 4 - gminy i związki międzygminne
gr. 5 - gminy i związki międzygminne (jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
gr. 7 - osoby fizyczne
gr. 11 - powiaty i związki powiatów
gr. 12 - powiaty i związki powiatów (jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
gr. 13 - województwa
gr. 14 - województwa (jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi)
gr. 6, 8, 9, 10, 15 – inne (m. in. kościoły, spółdzielnie, wspólnoty gruntowe)

W przypadku terenów należących do samorządu (grupy rejestrowe 4 i 11) nie są potrzebne 
dodatkowe załączniki do wniosku – wystarczy wypełniony formularz i lista poparcia miesz-
kańców. W pozostałych przypadkach potrzebne będą pisemne deklaracje zgody na wyko-
nanie przedsięwzięcia od właściciela lub władającego danym terenem. Odpowiednie wzory  
tych załączników możesz pobrać ze strony https://bo.gdynia.pl/Pliki_do_pobrania.html.  
W razie jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z Laboratorium Innowacji Społecznych.

https://bo.gdynia.pl/Pliki_do_pobrania.html
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KONTAKTY

Laboratorium Innowacji Społecznych
Al. Zwycięstwa 96/98
IV budynek Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego
Koordynator BO: Tomasz Matysiak – e-mail: bo@gdynia.pl 
tel. (58) 727 39 10

Gdyńskie Centrum Sportu
ul. Olimpijska 5/9, www.gdyniasport.pl
Tomasz  Stanko – e-mail: t.stanko@gdyniasport.pl, tel. (58) 622 11 64 wew. 47
Eliza Zieleniewska – e-mail: e.zieleniewska@gdyniasport.pl 
tel. (58) 622 11 64 wew. 47

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
ul. 10 lutego 24, pokoje 523 i 524
e-mail: zabytki@gdynia.pl, biuro_konserwatora_zabytkow@gdynia.pl
tel. (58) 668 83 43

Biuro Ogrodnika Miasta
al. Zwycięstwa 291 A (I piętro)
Edyta Reguła – e-mail: e.regula@gdynia.pl
tel. (58) 620 72 86

Biuro Plastyka Miasta
ul. 10 lutego 24, pokój 506
e-mail: plastykmiasta@gdynia.pl 
tel. (58) 668 25 60

Zarząd Dróg Miejskich i Zieleni w Gdyni
ul. 10 lutego 24, www.zdiz.gdynia.pl 
e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl
tel. (58) 761 20 00

http://www.gdyniasport.pl
http://www.zdiz.gdynia.pl


28

WYDZIAŁY URZĘDU MIASTA

Wydział Architektoniczno-Budowlany
Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, pokój 332
e-mail: wydz.arch.bud@gdynia.pl 
tel. (58) 668 84 01

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 (II piętro)
e-mail: wydz.inwestycji@gdynia.pl 
tel. (58) 668 83 00

Wydział Środowiska
ul. 10 lutego 24, pokoje 513-522
e-mail: wydz.srodowiska@gdynia.pl 
tel. (58) 668 84 80

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
ul. Władysława IV 12/14 (wejście od ulicy Wójta Radtkego)
e-mail: wzkiol@gdynia.pl 
tel. (58) 660 22 45
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