Gdynia odNowa: Rewitalizacja dzielnicy Oksywie
1. Cel projektu:
Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i gospodarczej mieszkańców rejonu dawnej wsi
Oksywie w Gdyni wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza poprzez kompleksową rewitalizację obszaru
zajmującego powierzchnię ok. 193 ha oraz zamieszkałego przez ok. 2 500 mieszkańców realizowaną na
podstawie indywidualnie określonej strategii wzajemnie powiązanych działań zawartej w Gminnym
Programie Rewitalizacji Miasta Gdyni.
2. Odbiorcy projektu:
Bezpośrednimi odbiorcami projektu są mieszkańcy podobszaru rewitalizacji obejmującego obszar
centrum dawnej wsi Oksywie wraz z ulicami Dickmana i Śmidowicza, który został wyznaczony Uchwałą
nr XIX/435/16 Rady Miasta Gdyni z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie wyznaczenia obszaru
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
3. Realizowane zadania:
W ramach projektu zaplanowano szereg wzajemnie powiązanych zadań inwestycyjnych dotyczących
obiektów użyteczności publicznej oraz rozwoju przestrzeni publicznych:










stworzenie centrum sąsiedzkiego przy ulicy Przystań Śmidowicza 49, w ramach którego
świadczona będzie oferta działań społecznych,
stworzenie traktu pieszego i parku leśnego pomiędzy ulicami Bosmańską i Żeglarzy z
wykorzystaniem formuły konkursu urbanistyczno-architektonicznego,
remont lokalu komunalnego przy ulicy Pułkownika Dąbka 52 dla potrzeb rozwoju oferty usług
społecznych,
budowę ulicy Makowskiego wraz z przejściem w kierunku ulicy Arciszewskich oraz wykonanie
ciągu pieszego przy ulicy Arciszewskich na wysokości Kościoła Św. Michała Archanioła,
zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie ulicy Arciszewskich,
przebudowę układu komunikacyjnego w obrębie centrum dawnej wsi Oksywie,
utworzenie boisk w sąsiedztwie V Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Arendta Dickmana,
zagospodarowanie terenów w obrębie Osady Rybackiej,
modernizację wybranych elementów części wspólnych w mieszkalnych budynkach
komunalnych oraz budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych będących
Partnerami projektu.

Działaniami towarzyszącymi w ramach Projektu są działania społeczne związane z zaangażowaniem
mieszkańców w przygotowanie i realizację poszczególnych działań inwestycyjnych w celu zwiększenia
poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne. W ramach projektu mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje uwagi, postulaty i sugestie w specjalnie utworzonym punkcie konsultacyjnym oraz w
ramach spotkań konsultacyjnych, a do realizacji działań włączających lokalną społeczność w działania
rewitalizacyjne zaangażowane zostały również organizacje pozarządowe.
Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do szerokiej oferty usług społecznych oraz
wysokiej jakości przestrzeni publicznej, ograniczenia lokalnych konfliktów społecznych oraz
wzbudzenia wzajemnego poszanowania dla odmiennych potrzeb i przywiązania mieszkańców do
nowoutworzonej przestrzeni.

Gdynia odNowa: Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja

komunalnych oraz budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych będących
Partnerami projektu.
Działaniami towarzyszącymi w ramach Projektu są działania społeczne związane z zaangażowaniem
mieszkańców w przygotowanie i realizację poszczególnych działań inwestycyjnych w celu zwiększenia
poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w życie lokalne. W ramach projektu mieszkańcy mogą
zgłaszać swoje uwagi, postulaty i sugestie w specjalnie utworzonym punkcie konsultacyjnym oraz w
ramach spotkań konsultacyjnych, a do realizacji działań włączających lokalną społeczność w działania
rewitalizacyjne zaangażowane zostały również organizacje pozarządowe.
Realizacja projektu doprowadzi do zwiększenia dostępu do szerokiej oferty usług społecznych oraz
wysokiej jakości przestrzeni publicznej, ograniczenia lokalnych konfliktów społecznych oraz
wzbudzenia wzajemnego poszanowania dla odmiennych potrzeb i przywiązania mieszkańców do
nowoutworzonej przestrzeni.
4. Budżet projektu:
Wartość wydatków ogółem:
25 696 727,80 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 23 652 884,81 zł
Wartość dofinansowania EFRR:
17 001 805,88 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych w podziale na Partnerów:
Gmina Miasta Gdyni:
Wspólnota Mieszkaniowa Arciszewskich 23:
Wspólnota Mieszkaniowa Arciszewskich 26, 27, 29, 30:
Wspólnota Mieszkaniowa Dickmana 36:
Wspólnota Mieszkaniowa Śmidowicza 53:
Wspólnota Mieszkaniowa Śmidowicza 55:
Wspólnota Mieszkaniowa Śmidowicza 61:
Wspólnota Mieszkaniowa Śmidowicza 63:

18 817 704,94 zł
120 000,00 zł
600 000,00 zł
96 382,00 zł
48 500,00 zł
170 500,00 zł
120 000,00 zł
88 586,00 zł

5. Kontakt w sprawie projektu:
Informacji w sprawie Projektu udziela Koordynator Projektu: Monika Kita email: m.kita@lis.gdynia.pl
tel. 58 727 39 06
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś
Priorytetowa 8: Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014 – 2020; Działanie 8.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne;
Poddziałanie 8.1.1: Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru
Metropolitalnego Trójmiasta – mechanizm ZIT).
Okres realizacji: od lipca 2017 roku do 30 listopada 2021 roku
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 193,0 ha
Liczba mieszkańców na obszarach objętych wsparciem: 2 500 mieszkańców
Wartość projektu: 25 696 727,80 zł
Wartość wydatków kwalifikowalnych: 23 652 884,81 zł
Wartość dofinansowania: 17 001 805,88 zł
Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa:

Niniejszy projekt jest realizowany w bezpośrednim powiązaniu z projektem pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych
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