
 

 

NOTATKA Z DEBATY Z MIESZKAŃCAMI 

DATA 11.05.2015 r. 

GODZINY 17-20 

MIEJSCE Szkoła Podstawowa nr 10 

Dzielnica Chylonia 

prowadzący Aleksandra Dębska – Cenian, Katarzyna Ziemann, Paweł Wyszomirski 

 
Sugestie i opinie mieszkańców 

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 

wpisujące się w 
zakres budżetu 
obywatelskiego 

Najwięcej uwagi mieszkańcy poświęcili kwestiom dotyczącym przestrzeni na 
zajęcia rekreacyjne  (boiskom dla młodzieży, plac zabaw na ul. Morska/Kartuska 
oraz lokalizacji wybiegu dla psów) i kwestiom związanym z remontami dróg i 
chodników. 
 
Obszar: REKREACJA 
Mieszkańcy zwracali szczególną uwagę na kwestie związane ze zwiększeniem ilości 
placów zabaw oraz modernizacją miejsc już istniejących, ale zaniedbanych i 
zniszczonych: 
- budowa placu zabaw przy ulicy Kartuskiej/Morskiej – zlikwidowanie betonowego 
boiska, zagospodarowanie terenu, nasadzenie żywopłotu od ul. Kartuskiej do ul. 
Morskiej 
- remont placu zabaw przy ul. Chylońskiej 59-63 (stare zabawki) 
- modernizacja boiska przy szkole nr 40 
- plac zabaw przy ul. Gniewskiej 17 (teren spółdzielni mieszkaniowej) 
- zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum nr 3 
- wyznaczenie trasy Nordic Walking na terenie lasu (nadleśnictwo) 

 
Obszar: ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU 
Mieszkaniec zaprezentował projekt „Chylońska dla Ludzi” – uspokojenie ruchu na 
ulicy Chylońskiej, polegający na zainstalowaniu w odpowiednich miejscach 
bumpów, spowalniaczy, poduszek berlińskich. 
 
Dodatkowo w ramach padły propozycje: 
- wprowadzenia zakazu jazdy samochodami powyżej 3,5t na ul Chylońskiej 
- wytyczenie drogi dla rowerów po zachodniej stronie ul. Morskiej 
- sprawa przejazdu kolejowego na ul. Puckiej, aby był bezkolizyjny 
- newralgiczne punkty/skrzyżowania, które są niebezpieczne i wymagają zmiany 
organizacji to: ul. Kartuska – ul. Chylońska, skrzyżowanie przy sklepie Lidl ul. 
Osowska, ul.Starogardzka – ul.Pucka 
 
Obszar: REMONTY I INWESTYCJE 
Mieszkańcy zwracali uwagę, że w dzielnicy jest wiele miejsc wymagających 
remontów, szczególnie istotne i potrzebne są: 



 

- progi zwalniające, utwardzenie terenu (chodniki) oraz oświetlenie przy ul. 
Zamenhofa – Opata Hackiego 
- remont istniejącego pobocza oraz zagospodarowanie „dzikiego” parkingu ( często 
zalewanego przez opady deszczu – stojąca woda) przy ul. Wiejskiej (od ul. 
Wejherowskiej do Chylońskiej)  
- dojście do stacji SKM Gdynia Leszczynki – remont nawierzchni 
- dojście do szkoły ul. Gospodarską – remont nawierzchni 
- mostek (łacznik) przy ul. Mikołaj 
 
Obszar: ESTETYZACJA OTOCZENIA 
Podstawowa kwestią dotyczącą estetyzacji dzielnicy były tematy związane z 
nasadzeniem nowych trawników i zadbaniem, aby te nasadzenia nie zostały 
zadeptane w początkowej fazie ( żeby trawa miała szanse urosnąć): 
- zadbanie o zieleń miejską, trawniki i żywopłoty przy ul. Kartuskiej, Morskiej 
- większa potrzeba koszy na śmieci (rada dzielnicy systematycznie zwiększa ilość 
ławek i koszy w różnych częściach dzielnicy) 
- estetyzacja terenu przy dworcu, który jest wizytówka dzielnicy - „Chaos przy 
dworcu”, z przedłużeniem uporządkowania i estetyzacji na całą ul. Kartuską 
- zorganizowanie wybiegu dla psów na terenie przylegającym do lasu lub na 
niezagospodarowanym placu przy ul. Swarzewskiej.  

 

Problemy/potrzeby 
dotyczące Dzielnicy 
NIE wpisujące się w 

zakres budżetu 
obywatelskiego 

Kwestia połączenia rewitalizacji z aktualnymi pomysłami mieszkańców na projekty 
b.o. (utwardzenie chodnika, dojście do Klubu Apteka) 
 
Remont Placu Dworcowego jako reprezentacyjnego miejsca w dzielnicy, centrum – 
wyjście z kolejki SKM; 
 
Hala sportowa przy SP nr 10  
 
Przejazd kolejowy na ul. Puckiej ( tunel/wiadukt) 
 
Przejście do SKM Gdynia Leszczynki  

Uwagi dotyczące 
budżetu 

obywatelskiego  

Pytania uczestników spotkania dotyczące bo: 
- czy wniosek ręcznie wypełniony można dostarczyć do PPNT/ Rady Dzielnicy? 
- jaki będzie termin realizacji projektów z tegorocznej edycji bo? 
- kwestie umowy n udostępnienie terenu ( zapoznanie się z umowa jako dobra 
praktyka) 
- który teren bezpieczniej wybrać pod inwestycje (miejski czy spółdzielni 
mieszkaniowej)? 
- kto potem ponosi koszty konserwacji ( np. placu zabaw)? 
- czy są określone odległości usytuowania placu zabaw od okiem mieszkań? 
- jak dzielić kwotę z przyznanej alokacji? 
- czy można proponować projekty przy szkole? 
- czy mogą być projekty na kilka dzielnic (2 projekty uzupełniające się, np. droga 
rowerowa przebiegająca przez 2 dzielnice)? 



 

Na wszystkie pytania udzielone zostały odpowiedzi przez osobę prezentującą 
zasady bo 

 
Dane statystyczne – szacunkowe 

 

liczba uczestników 17 osób (w tym 3 radnych dzielnicy Chylonia i pani obsługująca biuro oraz 
Przewodniczący Rady Miasta) 

Szacowany wiek 1 os. poniżej; 30 r.ż,  

płeć  

Liczba osób aktywnie 
biorących udział w 

dyskusji 

wszyscy 

 

Rada dzielnicy zaprezentowała swoje działania/inwestycje – uzupełniają przestrzeń publiczną o nowe 

ławki i śmietniki, pod koniec 2014 każde przedszkole otrzymało po 25 tyś. zł na doposażenie placów 

zabaw. 

Do zrobienia w dzielnicy: 

- inwestycje poprawiające bezpieczeństwo (przejścia dla pieszych, oświetlenie, chodniki) 

- na miejscu betonowego boiska stworzyć plac zabaw (ul. Morska/Kartuska)- był to projekt w 

poprzedniej edycji bo, ale nie przeszedł. 

- Kwestia połączenia rewitalizacji z aktualnymi pomysłami mieszkańców na projekty bo (utwardzenie 

chodnika, dojście do Klubu Apteka) 

- trawniki i ochrona nasadzeń 

- wybieg dla psów – czy w ramach akcji „pies w wielkim mieście”/ różne propozycje lokalizacji od 

uczestników ( przy placu zabaw Morska/Kartuska, przy ul. Swarzewskiej, w lesie?) 

 


