
 
 

DIP.55.4.2.2018 

Gdynia, 27.12.2018 r. 

 

Podsumowanie wysłuchania publicznego  

 

W dniu 11 grudnia 2018 r. odbyło się wysłuchanie publiczne, w ramach lokalnych 

konsultacji społecznych dot. budowy wiaduktu drogowego lub kładki pieszo-

rowerowej łączącej ul. Buraczaną w dzielnicy Karwiny i ul. Strzelców w dzielnicy Mały 

Kack. Wydarzenie zorganizowano w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2  

przy ul. Leopolda Staffa 10 w Gdyni. Za jego przygotowanie i poprowadzenie 

odpowiedzialne było Laboratorium Innowacji Społecznych, wyznaczone przez 

Prezydenta Gdyni do koordynacji całego procesu konsultacji. 

 

Wysłuchanie rozpoczęło się kilka minut po godzinie 18 i trwało niecałe 2 godziny. 

Wystąpieniom 16 mówców przysłuchiwało się 109 słuchaczy obecnych  

na sali. Byli wśród nich przedstawiciele władz miasta, rad dzielnic oraz Zarządu Dróg 

i Zieleni.  

 

Wydarzenie było pokazywane na żywo na kanale Laboratorium Innowacji 

Społecznych w serwisie YouTube1. Transmisję śledziło przeciętnie 14 osób,  

a w szczytowym momencie – 40 widzów jednocześnie. Łącznie zarejestrowano 228 

unikalnych widzów. Średni czas odtwarzania relacji to ok. 15,5 minuty.  

 

Wysłuchanie publiczne rozpoczęło się od oficjalnego powitania przez 

wiceprezydenta Michała Gucia, który przybliżył cel i planowany przebieg konsultacji 

społecznych2. Następnie głos zabrał Prezydent Wojciech Szczurek [00:05:53], który 

przedstawił argumenty „za” i „przeciw” dwóm proponowanym wariantom inwestycji3. 

 

Po przypomnieniu najważniejszych zasad wysłuchania publicznego4 przez Ewę 

Stokłuskę [00:13:09], moderatorkę z Laboratorium Innowacji Społecznych, głos zabrali 

mówcy. Kolejność ich wystąpień została określona w drodze losowania, które 

przeprowadzono przed spotkaniem: 

                                            
1 Zapis wideo jest nadal dostępny pod adresem: www.youtube.com/watch?v=N-RvCFw86rQ. 
2 Zobacz materiały na stronie: lis.gdynia.pl/konsultacje-i-badania/karwiny-malykack/. 
3 Zob. Załącznik nr 1. 
4 Zob. Załącznik nr 2. 

 

 

KŁADKA czy WIADUKT?  
Jak połączyć ulice Buraczaną i Strzelców? 

 

https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=5m53s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=13m09s
http://www.youtube.com/watch?v=N-RvCFw86rQ
http://lis.gdynia.pl/konsultacje-i-badania/karwiny-malykack/


Tabela 1. Lista mówców i czas rozpoczęcia przez nich wystąpień na nagraniu. 

Nr Imię i nazwisko Dzielnica Początek nagrania 

1. Adam Skurat Karwiny 00:17:37 

2. Krzysztof Zięba Karwiny 00:23:28 

3. Przemysław Lewko Karwiny 00:28:50 

4. Katarzyna Kozłowska Mały Kack 00:35:04 

5. Zenon Blok Karwiny 00:40:35 

6. Tomasz Dobrowolski Mały Kack 00:45:30 

7. Bartosz Mogadorski Mały Kack 00:50:33 

8. Małgorzata Zięba Karwiny 00:55:20 

9. Kajetan Lewandowski Inna dzielnica Gdyni 01:00:25 

10. Piotr Borek Karwiny 01:05:20 

11. Kamil Skoneczny Karwiny 01:10:51 

12. Marek Dudziński Karwiny 01:16:21 

13. Krzysztof Szpunar Karwiny 01:21:40 

14. Agata Lewandowska Inna dzielnica Gdyni 01:27:10 

15. Maciej Karpowicz Inna dzielnica Gdyni 01:32:30 

16. Sławomir Januszewski Karwiny 01:34:51 

 

Po serii wystąpień mieszkańców głos zabrał Prezydent Wojciech Szczurek, który 

podziękował wszystkim mówcom za przygotowanie się i merytoryczne wypowiedzi. 

Podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie, by się odnieść do argumentów, ale wszystkie 

stanowiska zostaną dokładnie przeanalizowane po zakończeniu konsultacji i wzięte 

pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w sprawie stanowiącej ich 

przedmiot. 

 

Na zakończenie Wiceprezydent Michał Guć przypomniał o możliwości 

wypowiedzenia się pisemnego za pośrednictwem formularza konsultacyjnego,  

który zostanie udostępniony w dniach od 7 do 20 stycznia 2019 r.: 

• na stronie www.badanialis.pl/karwiny-malykack,  

• w formie papierowej w: siedzibie LIS, biurze Rady Dzielnicy Karwiny, biurze Rady 

Dzielnicy Mały Kack oraz Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdynia. 

 

 

Załączniki:  

 

Materiały organizatorów: 

Załącznik nr 1: Prezentacja przedmiotu konsultacji Prezydenta Wojciecha Szczurka 

Załącznik nr 2: Prezentacja LIS z najważniejszymi zasadami wysłuchania oraz listą 

mówców. 

Prezentacje mówców: 

Załącznik nr 3: Prezentacja Przemysława Lewko 

Załącznik nr 4: Prezentacja Małgorzaty Zięby 

https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=17m37s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=23m28s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=28m50s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=35m4s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=40m35s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=45m30s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=50m33s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=55m20s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h25s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h5m20s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h10m51s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h16m21s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h21m40s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h27m10s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h32m30s
https://youtu.be/N-RvCFw86rQ#t=1h34m51s
http://www.badanialis.pl/karwiny-malykack


Załącznik nr 5: Prezentacja Kajetana Lewandowskiego 

Załącznik nr 6: Prezentacja Piotra Borka 

Załącznik nr 7: Prezentacja Agaty Lewandowskiej 

Załącznik nr 8: Prezentacja Bartosza Mogadorskiego (niezaprezentowana, wysłana 

po terminie) 



KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. POŁĄCZENIA 

UL. BURACZANEJ I STRZELCÓW

Załącznik nr 1: Prezentacja przedmiotu konsultacji Prezydenta Wojciecha Szczurka



KOSZT WYKONANIA 

WARIANTÓW INWESTYCJI

CZYNNIK
KŁADKA PIESZO –

ROWEROWA

WIADUKT 

DROGOWY

Koszt wykonania 

dokumentacji
0,5 – 0,9 mln zł 0,6 – 1,6 mln zł

Koszt budowy obiektu 6 – 8 mln zł 9 – 16 mln zł

Czas wykonania 

dokumentacji
12 – 18 m-cy 12 – 18 m-cy

Czas budowy obiektu ok. 18 m-cy ok. 18 m-cy

Źródło: Na podstawie dwóch dialogów technicznych przeprowadzonych przez ZDiZ z dwoma

podmiotami w okresie czerwiec-wrzesień 2018.



WIADUKT DROGOWY
ZA PRZECIW

Alternatywne połączenie drogowe 

między dzielnicami

Zwiększenie natężenia ruchu 

wewnątrz osiedli
Poprawa warunków ruchu 

na ul. Wielkopolskiej

Większy hałas i mniejsze 

bezpieczeństwo na drogach
Ułatwiona komunikacja dla

różnych uczestników ruchu

Obawa przed blokowaniem się 

ruchu Wielkopolska-Nałkowska
Dopasowanie drożności układu 

drogowego do potrzeb kierowców

Potrzebne inne działania 

zniechęcające do tranzytu 

i uspokajające ruch
Udrożnienie dojazdu do plan. 

parkingu Park&Ride przy PKM

Droższe rozwiązanie niż kładka 

pieszo-rowerowa

Szansa na nowe trasy komunikacji 

zbiorowej wewnątrz osiedli

Wątpliwość odnośnie spójności 

z dokumentami strategicznymi  

i uspokajaniem ruchu



KŁADKA PIESZO-ROWEROWA
ZA PRZECIW

Nowa trasa dla pieszych 

i rowerzystów jako realna 

alternatywa dla samochodu

Nieuwzględnienie potrzeb części 

uczestników ruchu (kierowcy, 

komunikacja zbiorowa)
Promocja roweru oraz podróży 

pieszych zgodnie ze strategiami

Brak alternatywnego połączenia 

dzielnic
Utrzymanie natężenia ruchu 

samochodowego wew. osiedli

Brak poprawy ruchu na skryżowaniu

Wielkopolska-Strzelców
Zgodność z MPZP przyjętym dla 

części terenów Małego Kacka

Brak udrożnienia dojazdu 

do planowanego parkingu 

Park&Ride przy stacji PKM
Rozwiązanie tańsze niż wiadukt 

drogowy

Brak szansy na zwiększenie oferty 

komunikacji zbiorowej wew. osiedli
Niepotrzebne dodatkowe nakłady 

na uspokojenie ruchu na Karwinach



KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. POŁĄCZENIA 

UL. BURACZANEJ I STRZELCÓW



Zasady prezentacji stanowisk 

Źródło: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 53/18/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dn. 20.11.2018 r.

• Głos zabierze 20 mówców.

• Wystąpienia odbywają się zgodnie z kolejnością określoną w drodze 
losowania przed rozpoczęciem wysłuchania.

• Każdy z mówców:

- rozpoczyna wypowiedź od podania imienia i nazwiska, dzielnicy 
zamieszkania oraz ewentualnie nazwy organizacji, z którą jest związany;

- ma maksymalnie 5 minut na przedstawienie swojego stanowiska;

- ogranicza się do zaprezentowania własnych argumentów i nie odnosi się 
do stanowisk innych uczestników.

• Moderator ma prawo przerwać wypowiedź lub odebrać głos mówcy, jeśli 
ten będzie łamał regulamin. 

• W trakcie wysłuchania nie przewiduje się pytań oraz komentarzy od 
publiczności.

Załącznik nr 2: Prezentacja LIS z najważniejszymi zasadami wysłuchania oraz listą mówców



KOLEJNOŚĆ MÓWCÓW WYSŁUCHANIA PUBLICZNEGO

1. Adam Skurat 11. Kamil Skoneczny

2. Krzysztof Zięba 12. Marek Dudziński

3. Przemysław Lewko 13. Krzysztof Szpunar

4. Katarzyna Kozłowska 14. Agata Lewandowska

5. Zenon Blok 15. Maciej Karpowicz

6. Tomasz Dobrowolski 16. Sławomir Januszewski

7. Bartosz Mogadorski

8. Małgorzata Zięba

9. Kajetan Lewandowski

10.Piotr Borek



Za drogą

1. Kierowanie ruchu lokalnego najkrótszą drogą

2. Infrastruktura dająca możliwości decyzyjne

Dotychczasowe zdarzenia m.in.:  

*   T6 - ul. Subisława, Gdańsk

*   113 - płyty ul. Kampinowska, Gdańsk

*   zajęcie trzech pasów na Obwodnicy przez ciężarówkę 4.12.2018r. > droga serwisowa do CH Matarnia, Gdańsk

3. Możliwość ruchu awaryjnego dla pojazdów uprzywilejowanych

4. Zmniejszenie kongestii na skrzyżowaniu Wielkopolska / Sopocka / Strzelców

5. Zmniejszenie zatorów w ul. Sopockiej - ochrona lasu

Załącznik nr 3: Prezentacja Przemysława Lewko





Za kładką

1. Nie dopuszczenie do wzrostu ruchu kołowego w zbiorczych ulicach 
osiedlowych

2. Mniejszy koszt budowy

3. Większość społeczna

Budowa kładki drogowej tylko przy spełnieniu łącznie razem 
poniższych warunków:

1. dopuszczenie jedynie pojazdów uprzywilejowanych i taxi

2. kamera drogowa i tablice Tristar

3. nasadzenia akumulacyjne



Kładka rozwiązaniem przyjaznym dzieciom
• Dojście dla mieszkańców ze Strzelców:

• Możliwość pieszego dojścia ze Strzelców do ZSP nr 2 na Staffa. 

• Możliwość pieszego dojścia ze Strzelców do Przedszkola nr 44 na Tatarczanej.

• Możliwość pieszego dojścia do Przychodni u Źródła Marii, centrum 
handlowego, itp. 

• Im więcej dzieci będzie chodzić pieszo do szkoły oraz do przedszkola, 
tym mniejsze natężenie ruchu na tych ulicach (mniej samochodów, 
mniej spalin, większe bezpieczeństwo dzieci).

Załącznik nr 4: Prezentacja Małgorzaty Zięby



Kładka rozwiązaniem przyjaznym dzieciom
• Kładka będzie zachęcała dzieci do przemieszczania się pieszo, na rowerze, 

hulajnodze, wrotkach, itp., a przez to pomoże promować ideę ruchu – w 
Polsce wśród dzieci w wieku szkolnym, na nadwagę i otyłość cierpi co 
piąty chłopiec i co siódma dziewczynka (IMD - http://www.imid.med.pl/images/do-

pobrania/fimid-poradnik-web.pdf ). 

• Kładka umożliwi łatwy i szybki dostęp do lasu – zachęta do spacerów, 
wycieczek rowerowych, itp. 

http://www.imid.med.pl/images/do-pobrania/fimid-poradnik-web.pdf


Plan zrównoważonej mobilności miejskiej 
dla Gdyni

Załącznik nr 5: Prezentacja Kajetana Lewandowskiego



Strategia Rozwoju Miasta Gdyni 2030

• CEL 1.3: Przyjazna przestrzeń publiczna w gdyńskich 
dzielnicach

• Ograniczanie dominującej roli samochodów w mieście poprzez kształtowanie 
przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem priorytetowej roli mobilności pieszej i 
rowerowej oraz publicznego transportu zbiorowego

• CEL 2.2.2 Uspokojony ruch samochodowy w mieście:
• Ograniczanie ruchu samochodowego na krótkich i średnich dystansach 

poprzez promowanie mobilności pieszej i rowerowej

• CEL 2.3.1 Bezpieczna gdyńska przestrzeń miejska:
• Wprowadzanie rozwiązań uspokajających ruch w mieście, zwiększających 

bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, a także tworzenie pieszych osi 
komunikacyjnych



Miejscowy Plan Zagospodarowania 
Przestrzennego



Słabe strony: Dynamicznie wzrastający 
wskaźnik motoryzacji indywidualnej, 
skutkujący kongestią transportową w mieście.

Strategia Miasta 2030

CEL 1.3: PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA W GDYŃSKICH DZIELNICACH

Ograniczanie dominującej roli samochodów w 
mieście poprzez kształtowanie przestrzeni 
miejskiej z uwzględnieniem priorytetowej roli 
mobilności pieszej i rowerowej oraz 
publicznego transportu zbiorowego

CEL 2.2: SPRAWNY, PRZYJAZNY I 
ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACYJNY 
GDYNI

Ograniczanie ruchu samochodowego na krótkich 
i średnich dystansach poprzez promowanie 
mobilności pieszej i rowerowej

Tworzenie (...) w dzielnicach stref uspokojonego 
ruchu, stref ograniczonego ruchu lub stref 
pieszych, z priorytetem dla ruchu pieszego i 
rowerowego (...).

Załącznik 6: Prezentacja Piotra Borka



Źródło: maps.google.com



Źródło: trojmiasto.pl

WĘZEŁ KARWINY

“Jego powstanie ma zachęcić mieszkańców Gdyni do dojeżdżania do pracy lub szkoły środkami komunikacji 
miejskiej lub rowerami.” (źródło: gdynia.pl)

● Dwa pasy wyjazdowe z 
ul. Strzelców, zamiast 
jednego obecnie

● Bezpośredni wyjazd z 
ul. Strzelców w 
kierunku Sopotu i 
Centrum, bez 
konieczności 
przejeżdżania 
wiaduktami

● Nowa lokalizacja 
przystanków dla węzła 
integracyjnego 

● Bus-pasy



• Kogo dotyczy ten temat?
• Jakie są skutki tworzenia 

dedykowanej infrastruktury?
• Jakie są rzeczywiste koszty 

(poza kosztami budowy)?
• Jaki jest rzeczywisty problem?

Załącznik nr 7: Prezentacja Agaty Lewandowskiej



Budowa wiaduktu

Zachęta do używania samochodu

Więcej samochodów

Strach o bezpieczeństwo dzieci

Więcej dzieci wożonych samochodem

Brak aktywności dzieci

Budowa kładki

Zachęta do podróży pieszych/ rowerowych

Bezpieczna droga do szkoły

Więcej dzieci chodzących pieszo/ jeżdżących rowerem 
do szkoły

Większa aktywność dzieci

Obecnie: 
• Odsetek 11-latków z nadwagą w naszym kraju jest najwyższy na świecie!
• Tylko co 5. dziecko w naszym kraju spełnia kryteria WHO dotyczące codziennej aktywności 

fizycznej. 
• 80 proc. dzieci prowadzi siedzący tryb życia, jedynie połowa jeździ regularnie na rolkach lub 

rowerze, mniej niż 20 proc. uczestniczy w zorganizowanych zajęciach sportowych.
• Chodzi o to, by młodych ludzi zachęcać do codziennej regularnej aktywności fizycznej, a 

niekoniecznie wciągać w sport wyczynowy.





Bartosz Mogadorski

wysłuchanie publiczne 11.12.2018

Załącznik nr 8: Prezentacja Bartosza Mogadorskiego (niezaprezentowana, wysłana po terminie) 



ul. Racławicka



ul. Grenadierów


