
  



Konsultacje społeczne dotyczą stworzenia Parku Centralnego w Gdyni.  
 
Koncepcja poddana pod dyskusję z mieszkańcami zakłada rozszerzenie i uporządkowanie  
terenu rekreacyjnego znajdującego się w obszarze pomiędzy  
ul. Świętojańską, al. Piłsudskiego, ul. Legionów oraz ul. Partyzantów.  

 
Stworzenie Parku Centralnego będzie wymagać  
częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obowiązującego w tym rejonie miasta, który określa m.in. przeznaczenie oraz warunki zabudowy 
terenu.  
 

 
Rysunek 1. Lokalizacja planowanego Parku Centralnego. 

 

WIZJA PARKU CENTRALNEGO 
 

Punktem wyjścia do rozmowy o sposobie zagospodarowania blisko 3 hektarów terenu w centrum 
miasta jest koncepcja przygotowana przez Gdyńskie Centrum Sportu.  
Zakłada ona stworzenie Parku Centralnego podzielonego na dwie główne części  
otoczone trasami dla biegaczy oraz rolkarzy.  
 

Strefa: Lokalizacja: Propozycja nowych elementów: 

„CICHA” 
Bliżej ul. Świętojańskiej,  

w miejscu dzisiejszego boiska i 
lodowiska 

 zbiornik wodny 

 przestrzeń do siedzenia, piknikowania 

 pole do gry w bule 

 punkty gastronomiczne 

 punkt informacji turystycznej 

„AKTYWNA” 

Bliżej ul. Legionów, w sąsiedztwie 
istniejącego skate parku oraz placu 
zabaw (zakątek zabawy) 

 skate park dla dzieci 

 boisko wielofunkcyjne pełniące w zimie 
również funkcję ślizgawki 

 siedziska terenowe. 

 

Przedstawiona propozycja zakłada poszerzenie istniejącego obszaru zieleni o teren obecnego 
lodowiska, które zostanie przeniesione do nowego obiektu przy ul. Morskiej  
(wydano już pozwolenie na budowę).   
 
Zieleń miałaby zagościć również na terenie dzisiejszych parkingów znajdujących się  
przed budynkiem Urzędu Miasta oraz przy obecnym lodowisku. 
W zamian, zaproponowano budowę parkingu podziemnego pod Skwerem Plymouth  
na około 280 samochodów (podobnego do obiektu wybudowanego pod Placem Grunwaldzkim). 
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STAN OBECNY 

 
1 – SKWER PLYMOUTH 

2 – PARKING PRZED URZĘDEM MIASTA 

3 – PAS ZIELENI WZDŁUŻ ALEI MARSZAŁKA   PIŁSUDSKIEGO 

4 – TEREN SPORTOWY (LODOWISKO, BOISKO)  

       Z BUDYNKIEM MDK 

5 – SKWER SUE RYDER (SKATEPARK I ZAKĄTEK ZABAWY) 

 

KONCEPCJA PARKU CENTRALNEGO 

 
A – BUDYNEK BIUROWY, W PARTERZE 

PRZEWIDZIANA GASTRONOMIA 

B – ZJAZD DO PARKINGU PODZIEMNEGO 

C – ZIELONY SKWER ZAMIAST PARKINGU 

D – POMNIK MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 

E – POMNIK OFIAR GRUDNIA 1970 

F – ZBIORNIK WODNY 

G – POLE DO GRY W BULE 

H – INFORMACJA TURYSTYCZNA 

I – TRASA DLA BIEGACZY – 800 M. 

J – SIEDZISKA NA SKARPIE 

K – KŁADKA 

L – PUNKT GASTRONOMICZNY 

M – ISTNIEJĄCY SKATEPARK 

N – SKATEPARK DLA DZIECI 

O – BOISKO SPORTOWE / ŚLIZGAWKA ZIMĄ 

P – SIEDZISKA TERENOWE 

R – ISTNIEJĄCY ZAKĄTEK ZABAWY (PLAC ZABAW) 

S – TRASA DLA ROLKARZY – 850 M. 

 

Koszt realizacji całej inwestycji szacuje się na ok. 35 mln zł.  
Przewiduje się, że budowa parkingu podziemnego pochłonie 20 mln zł,  
zaś realizacja pozostałych planów będzie kosztować 15 mln zł.  



OBSZAR DAWNIEJ I DZIŚ 
 

Teren planowanego Parku Centralnego to miejsce wykorzystywane przez spacerowiczów 
praktycznie od początków istnienia Gdyni. Już w 1932 roku powstała tu promenada z piaszczystym 
deptakiem, zielenią i ławeczkami.  
Przestrzeń zachowała spacerowy charakter po dziś dzień i w naturalny sposób łączy  
ulicę Świętojańską z bulwarem Nadmorskim.  
 
W ostatnich latach mieszkańcy inicjowali różne zmiany związane z częścią obszaru zlokalizowanego 
w pobliżu ul. Legionów.  
Za namową amatorów sportów ekstremalnych, Miasto Gdynia wraz z Fundacją Skatepark 
zbudowało jeden z najnowocześniejszych w Polsce skate park.  
W 2015 roku gdynianie podczas głosowania w Budżecie Obywatelskim zadecydowali  
o powstaniu Zakątka Zabawy (placu zabaw dla maluchów) na Skwerze Sue Ryder. 
 
Bliżej ulicy Świętojańskiej zlokalizowane jest obecnie lodowisko oraz boisko piłkarskie.  
Przy al. Piłsudskiego znajdują się  
pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pomnik Ofiar Grudnia 1970. 
 

UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE 
 

Na terenie planowanego Parku Centralnego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego.  
To dokument określający m.in. przeznaczenie oraz warunki zabudowy terenu.  
 
Choć konsultowaną propozycję Parku Centralnego można w większości zrealizować w ramach 
istniejących założeń, pewne zmiany obecnych zapisów będą konieczne. 
 
 Rada Miasta na sesji 24 maja 2017 roku podjęła już uchwałę w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia nowego planu miejscowego.  
 
Jedną z proponowanych zmian będzie  
wprowadzenie terenu zieleni w miejsce planowanego przed laty Urzędu Miasta Bis na terenie 
istniejącego boiska przy al. Piłsudskiego.  
 
Władze miasta zdecydowały, że po zakupie budynku PLO przy ul. 10 lutego, do którego przeniesiono 
część wydziałów, nie ma już potrzeby stawiania nowych budynków na potrzeby administracji. 
 
Inne zmiany w planie miejscowym będą zależeć przede wszystkim od ostatecznego projektu 
Parku Centralnego przygotowanego po zakończeniu konsultacji społecznych.  
 
Z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nr 1301, który obowiązuje dla tego 
obszaru, można zapoznać się na stronie:  
http://gdynia.pl/bip/uchwalone-miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego,422/1301-
skwer-plymouth,383551. 
 
  

http://gdynia.pl/bip/uchwalone-miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego,422/1301-skwer-plymouth,383551
http://gdynia.pl/bip/uchwalone-miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego,422/1301-skwer-plymouth,383551


JAK MOŻNA ZGŁOSIĆ UWAGI? 
 

W ramach konsultacji społecznych mieszkańcy mogą zgłaszać opinie i postulaty dotyczące: 

 idei powstania Parku Centralnego,  

 propozycji zmiany planu miejscowego,  

 szczegółowych pomysłów na realizację Parku Centralnego związanych m.in. z: 

o określeniem nowych funkcji terenu, 

o przeznaczeniem obszaru zajmowanego dziś przez: 

boisko, lodowisko oraz młodzieżowy dom kultury, 

o opracowaniem układu przestrzennego oraz komunikacyjnego wewnątrz i w najbliższej 
okolicy parku, 

o charakterystyką docelowej zieleni parkowej, 

o wskazaniem potrzebnych usług w parku i określeniem ich warunków zabudowy. 
 

Uwagi można zgłaszać poprzez: 
 
1. Udział w otwartym spotkaniu, które odbędzie się. 20 czerwca 2017 r. o godz. 17.30 w Urzędzie 

Miasta Gdyni przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, w sali 105. 
 

2. Uczestnictwo w dwóch spacerach badawczych, które rozpoczną się przed głównym wejściem 
do Urzędu Miasta Gdyni (al. Marszałka Piłsudskiego 52/54) w następujących terminach: 
22 czerwca 2017 r. o godz. 17.30, 
24 czerwca 2017 r. o godz. 10.00. 

 
3. Złożenie formularza konsultacyjnego w jeden z następujących sposobów: 

a) poprzez stronę internetową: https://parkcentralny.webankieta.pl/ 

b) za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: konsultacje@lis.gdynia.pl, 

c) drogą korespondencyjną na adres: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka 
Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia,  
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”, 

d) bezpośrednio: Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 
81-382 Gdynia, czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-17.00                             (okienko 
po prawej stronie, na parterze po wejściu do budynku UM),  
z dopiskiem: „Konsultacje społeczne: Park Centralny”. 

 

UWAGA: Formularz konsultacyjny można wypełnić i złożyć do 7 lipca, do godz. 14.00. 

 Formularze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie będą rozpatrywane. 
 

CO SIĘ STANIE PÓŹNIEJ? 
 

Wszystkie uwagi, opinie i sugestie zostaną wnikliwe przeanalizowane pod kątem 
możliwości wdrożenia oraz tego, czy będą atrakcyjne dla szerokiego grona 
mieszkańców.  
Wnioski z konsultacji społecznych pomogą określić warunki konkursu 
architektonicznego na przygotowanie projektu dla tego terenu.  
Za realizację inwestycji będzie odpowiadać miejska spółka - Agencja Rozwoju Gdyni. 
Planuje się, że Park Centralny powstanie do 2020 roku.  

https://parkcentralny.webankieta.pl/


 


