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VI. DZIEDZICTWO KULTUROWE - STAN I ZASOBY 
 

1. GŁÓWNE ZASOBY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO GDYNI 

Dziedzictwo kulturowe Gdyni charakteryzuje się znaczną róŜnorodnością historyczną i przestrzenną. 
Prócz zabytków archeologicznych - które ze względu na swą specyfikę będą przedmiotem odrębnych 
rozwaŜań - dziedzictwo to obejmuje obiekty o szerokim wachlarzu metrykalnym i zróŜnicowanej genezie. 
Korzenie Gdyni - miasta o bogatej, lecz stosunkowo krótkiej historii, sięgają bowiem wielowiekowej 
tradycji osadnictwa wiejskiego i nieco krótszej tradycji osadnictwa letniskowego. Stąd teŜ zasoby 
kulturowe mieszczą się w sensie generalnym w dwóch grupach zespołów i obiektów zabytkowych. 
Są to:  

1) zespoły architektoniczne i urbanistyczne z okresu budowy zrębów miasta, tj. z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego; 

2) zespoły osadnictwa przedmiejskiego, pochodzące sprzed lat 20-tych XX w. 

Te najcenniejsze, o wartościach wykraczających poza krąg lokalny – wartościach ogólnopolskich 
i europejskich mieszczą się w tej pierwszej grupie obiektów. 

1.1. Modernistyczne zespoły architektoniczne i urbanis tyczne z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego 

Są to dla Gdyni zespoły najcenniejsze i najbardziej charakterystyczne. Stanowią waŜny dokument epoki 
modernizmu lat 20-tych i 30-tych XX w. – źródło toŜsamości historycznej miasta. Niektóre z tych 
zespołów są realizacjami wybitnymi na skalę polską i europejską.  

Z uwagi na swą genezę historyczną zespoły zabudowy międzywojennej róŜnią się typem zabudowy, 
profilem funkcjonalnym i skalą. Tak więc pośród zespołów architektonicznych i urbanistycznych Gdyni 
z okresu międzywojennego wyodrębnić moŜna następujące typy historyczno-przestrzenne:  

1a) zespół urbanistyczny Śródmie ścia Gdyni. Jego najcenniejszą część stanowi Śródmieście-
Centrum, które rozplanowane jest wokół trzech śródmiejskich osi urbanistycznych. Są to: główna oś 
reprezentacyjna miasta (ulica 10 Lutego - Skwer Kościuszki - aleja Jana Pawła II) zaprojektowana 
w krajobrazowym związku z morzem i portem oraz dwa główne ciągi handlowo-mieszkaniowe 
ze zwartym zespołem kamienic modernistycznych (ciąg ulicy Świętojańskiej - placu Kaszubskiego - ulicy 
Portowej oraz ciąg ulicy Starowiejskiej). Kształt urbanistyczny i architektoniczny tych osi przesądza 
o toŜsamości przestrzennej miasta i stanowi wysoką wartość kulturową w skali krajowej, będąc 
reprezentatywnym załoŜeniem przestrzennym polskiego i europejskiego modernizmu lat 
międzywojennych. Najcenniejsza część zespołu została wpisana do rejestru zabytków; 

1b) zespół letniskowo-willowy Kamiennej Góry. ZałoŜony na planie miasta-ogrodu, stanowi bardzo 
cenny zespół urbanistyczny o charakterystycznym rozplanowaniu, zawierający wiele wybitnych 
przykładów architektury międzywojennej. Zespół został wpisany do rejestru zabytków;  

1c) zespół willowo-letniskowy Orłowa. Obejmuje załoŜenie urbanistyczne zaprojektowane 
w krajobrazowym związku z ukształtowaniem terenu, którego ulice o nazwach związanych z imionami 
ksiąŜąt i rodów pomorskich schodzą tarasowo ku plaŜy i wybrzeŜu. W obrębie zespołu znajduje się wiele 
interesujących przykładów architektury pensjonatowo-willowej z okresu międzywojennego;  

1d) zespół Dowództwa Floty i koszar Marynarki Wojennej  na Oksywiu wraz z zespołem 
mieszkaniowym (obecnie Komenda Portu Wojennego i kompleks WyŜszej Szkoły Marynarki Wojennej 
wraz z zapleczem mieszkaniowym). Zespół ten stanowi wybitny na skalę ogólnopolską przykład 
architektury klasycyzmu akademickiego. Zespół nie figuruje w rejestrze zabytków; 

1e) zespół tzw. "szkół morskich" na Grabówku (WyŜsza Szkoła Morska i Zespół Szkół Zawodowych 
przy ul. Morskiej) będący ciekawym przykładem umiarkowanego modernizmu o bardzo oryginalnym 
detalu architektonicznym i ciekawych wnętrzach. Część zespołu, obejmująca WyŜszą Szkołę Morską, 
została wpisana do rejestru zabytków; 
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1f) zespół budowli przemysłowo-magazynowych, dworcowyc h oraz administracyjnych portu 
handlowego , z których znaczna część stanowi wybitne realizacje róŜnych nurtów stylowych 
modernizmu - od form umiarkowanych (jak np. Dworzec Morski) do awangardowych (tak jak np. 
elewator zboŜowy); 

1g) zespół zabudowy dzielnicy mieszkaniowej Działki Le śne, ciekawy przykład „malowniczego” 
rozplanowania willowej dzielnicy mieszkaniowej z okresu międzywojennego, w obrębie której znajduje 
się wiele cennych przykładów architektury lat trzydziestych XX w. Jeden z charakterystycznych 
przykładów tendencji ideowych w urbanistyce i architekturze tamtego okresu; 

1h) zespół urbanistyczny Małego Kacka  (w rejonie Placu Górnośląskiego) – dobrze wykształcone 
przestrzennie, regularne załoŜenie z centralnym placem handlowym, pochodzące z lat trzydziestych 
XX w. Stanowi cenny i reprezentatywny przykład urbanistyki okresu międzywojennego;  

1i) zespoły domów urz ędniczych i robotniczych w Grabówku, obejmujący realizacje budownictwa 
społecznego: przy ulicy Morskiej (domy magistrackie i domy TBO), przy ulicy Okrzei (Gdyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej i pracowników poczty) oraz tzw. Osadę Kolejową przy stacji kolejki 
elektrycznej w Grabówku. W rejestrze zabytków powinien się znaleźć zespół GSM przy ul Okrzei 2/4; 

1j) zespół zabudowy Wzgórza Św. Maksymiliana , obejmujący zespoły zabudowy mieszkaniowej 
rozciągające się od ulicy Kopernika na zachodzie do ulicy Norwida na wschodzie. Dominantą 
przestrzenną zespołu jest kościół Ojców Franciszkanów, a w jego obrębie połoŜony jest zespół domów 
szeregowych przy ul. Focha, który zapoczątkował zabudowę tego terenu; 

1k) zespół urbanistyczny domów jednorodzinnych i bli źniaczych TBO w Redłowie , obejmujący 
zabudowę sięgającą od ulicy Legionów na zachodzie do ul. Kopernika na wschodzie, w obrębie którego 
znajduje się zespół domów bliźniaczych przy ul. Wojewódzkiej oraz domów jednorodzinnych przy 
ul. Hetmańskiej, który powinien się znaleźć w rejestrze zabytków;  

1l) domy Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych zajmujące kwartał pomiędzy ul. Świętojańską, 
Partyzantów, Bema i Kopernika, stanowiące udaną realizację idei budowy małych i tanich mieszkań 
urzędniczych. Zespół zawiera garaŜe podziemne i program usług osiedlowych;  

1m) osiedle "TOR" na Witominie, dobrze zachowany zespół osiedla społecznego robotników, 
w którym program przestrzenny oparty był na koncepcji małego, taniego domku robotniczego 
z niewielkim ogródkiem; 

1n) zespół historycznego zało Ŝenia stacji kolejowej Gdynia Wielki-Kack . Obejmuje on budynek 
dworca kolejowego przy ul. Nowodworcowej oraz zespół torowisk i urządzeń kolejowych z okresu 
międzywojennego. 

1.2. Zespoły osadnictwa przedmiejskiego 

Nieliczne zachowane w dobrym stanie na obszarze miasta relikty przedmiejskich zespołów osadniczych 
są świadectwem dziejów oraz kultury materialnej tej części Pomorza Gdańskiego. Tradycja osadnicza 
jest tu bogata, sięgająca czasów średniowiecza. Najpóźniej od XIV w. istniała tu dobrze wykształcona 
sieć wsi kmiecych (Oksywie, ObłuŜe, Gdynia, Cisowa, Chylonia, Redłowo, Wielki Kack) oraz wsi 
rycerskich (Witomino, Chwarzno, Wiczlino, Mały Kack, Kolibki), a takŜe jedna osada-karczma 
(Grabówek).Tylko kilka tych ośrodków zachowało jednak do dzisiaj czytelny układ przestrzenny, swoisty 
charakter i skalę. NaleŜą do nich: 

1o) zespół ruralistyczny dawnego siedliska Oksywia,  dobrze zachowany i spójny przestrzennie 
przykład lokacyjnego rozplanowania wsi pomorskiej (XIV w.), zawierający w swej strukturze kościół wraz 
z cmentarzem oraz ciekawy kompleks architektoniczny domów wiejskich z XIX i pocz. XX stulecia. 
Zespół został wpisany do rejestru zabytków;  

1p) zespół ruralistyczny Wielkiego Kacka, dobrze zachowany i spójny przestrzennie przykład 
lokacyjnego rozplanowania wsi pomorskiej (XIV w.), zawierający w swej strukturze kościół wraz 
z cmentarzem oraz ciekawy kompleks architektoniczny domów wiejskich z XIX i pocz. XX stulecia. 
Zespół został wpisany do rejestru zabytków;  

1q) zespół dworsko-krajobrazowy Kolibki, bardzo cenny architektonicznie i przestrzennie zespół 
ukształtowany w XVIII-XIX stuleciu, którego tradycje przestrzenne i historyczne sięgają średniowiecza. 
Zespół związany z wybitnymi rodami pomorskimi (Sobiescy, Przebendowscy), a w okresie 
międzywojennym z osobą i działalnością Witolda Kukowskiego. Zespół został wpisany do rejestru 
zabytków;  

1r) zespół pałacowo-parkowy w Małym Kacku, cenny zespół obejmujący barokowo-neogotycki 
pałac z zachowanymi elementami rokokowego wystroju, otoczony parkiem z pięknym starodrzewem. 
W zespole zabudowań folwarcznych znajduje się ciekawie ukształtowana ptaszarnia-gołębnik. Zespół 
został wpisany do rejestru zabytków; 

1s) osada rzemie ślnicza Mały Kack, pochodząca z XVI w. osada rzemieślnicza młynarzy i kuźników 
związanych ze średniowieczną osadą młyńską nad rzeką Kaczą i z zespołem dworskim Małego Kacka. 
Kompleks dobrze zachowanych zabudowań wiejskich skupiony jest wzdłuŜ ulicy Bocznej. Zespół został 
wpisany do rejestru zabytków;  

1t) zespół ruralistyczno-kuracyjny Orłowo, obejmujący dawną gospodę Adlershorst oraz dawny 
Dom Kuracyjny Orłowa, wraz z niewielkimi domkami rybackimi z końca XIX i początku XX w. W jednym 
z tych domków mieszkał w 1920 r. Stefan śeromski i mieści się tam muzeum jego imienia. Całość 
stanowi bardzo malowniczy zespół architektoniczno-krajobrazowy połoŜony przy plaŜy i stacji rybackiej 
u ujścia rzeki Kaczej. Zespół został wpisany do rejestru zabytków; 

1u) zespół dawnej osady rybackiej „Na Piaskach” przy ul . Węglowej, dobrze zachowany niewielki 
zespół domów wiejskich o jednolitym charakterze architektonicznym, stanowiących pozostałość 
posiadającej zapisy średniowieczne naleŜącej do Oksywia karczmy „Na Piaskach”. Zespół jest 
proponowany do wpisu do rejestru zabytków; 

1v) zespół dworsko-folwarczny Nowe Obłu Ŝe, świetnie zachowany zespół dworsko-folwarczny 
z połowy XIX w., o charakterystycznym, regularnym rozplanowaniu i jednorodnej przestrzennie 
zabudowie; 

1w) zespół dworsko-folwarczny Chwarzna. Zespół folwarku szlacheckiego z zespołem parkowym. 
W rejonie zabudowań folwarku, ciągle jeszcze prezentującym istotne walory przestrzenno-historyczne 
trwają procesy inwestycyjne rujnujące resztki jego historycznej spójności. 

2. ZDEGRADOWANE PRZESTRZENNIE TERENY MIEJSKIE O DU śYM 
POTENCJALE TRADYCJI HISTORYCZNEJ 

Wieloletnia polityka przestrzenna okresu powojennego, odrzucająca w sposób programowy zarówno 
polską tradycję architektoniczną XX-lecia międzywojennego jak i wcześniejszą, przedmiejską tradycję 
budowlaną tego terenu, doprowadziła do pełnej lub częściowej degradacji wielu zespołów historycznych 
na terenie Gdyni. W sensie generalnym proces ten miał miejsce w obrębie trzech grup zespołów 
historycznych:  

1) zespołów mieszkaniowych z okresu XX-lecia międzywojennego 

2) siedlisk wsi kmiecych o tradycjach średniowiecznych 

3) tradycyjnych siedlisk wsi rycerskich, przekształconych później w załoŜenia dworsko-parkowe 
i folwarczne. 

Zostały one częściowo zniszczone przez błędne decyzje lokalizacyjne, wprowadzające w ich strukturę 
obce w sensie architektonicznym budynki wielkokubaturowe, rozrywające swą skalą i układem 
oryginalne załoŜenia. W rezultacie substancja historyczna tych zespołów została mocno uszczuplona 
i z reguły w ich strukturze nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 
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2.1. Zdegradowane tereny zespołów mieszkaniowych z okr esu XX-lecia 
międzywojennego 

2a) zespół domów robotniczych "Pagedu" na Oksywiu  - jeden z bardzo udanych przykładów 
wielomieszkaniowych domów robotniczych o niewielkiej skali i starannej architekturze, reprezentującej 
kierunek funkcjonalizmu kubicznego; 

2b) Kolonia Oficerska na Grabówku - zaprojektowany przez Oskara Sosnowskiego zespół 
urbanistyczny o bardzo charakterystycznym rozplanowaniu i niewielkiej skali, zawierający wiele 
ciekawych realizacji architektonicznych willi w stylu dworkowym i w stylu funkcjonalizmu kubicznego;  

2c) centralna cz ęść dawnego zespołu mieszkaniowego na Witominie, obejmująca swym układem 
bardzo charakterystyczny zespół funkcjonalistycznych domów drewnianych ulicy Poprzecznej i zespół 
domów ulicy Słonecznej. W załoŜeniu urbanistycznym zatarty został układ prostokątnego placu, który 
lokalizowano w pobliŜu skrzyŜowania ulic Wielkokackiej i Chwarznieńskiej i który miał stanowić główny 
ośrodek przestrzenny dzielnicy; 

2d) wschodnia cz ęść zespołu zabudowy Wzgórza Św. Maksymiliana  (dawniej Wzgórza Focha), 
obejmująca teren od ul. Moniuszki na zachodzie do ulicy Prusa na wschodzie. Zespół projektowany był 
pierwotnie jako najbardziej na południe wysunięta część letniska Kamieniec Pomorski (Kamienna Góra) 
i posiada układ urbanistyczny charakterystyczny dla geometrycznych załoŜeń przestrzennych 
z początków XX w. Jeden budynek z tego terenu wciągnięty jest do rejestru zabytków. 

2.2. Zdegradowane tereny dawnych siedlisk wiejskich  

2e) zespół siedliska wsi Chylonia - "ksiąŜkowy" przykład regularnego załoŜenia lokacyjnego wsi 
placowej, o charakterystycznym układzie placu załoŜonego wzdłuŜ cieku Chylonki i wydzielonego 
dwiema drogami (obecną ul. Młyńską i odcinkiem obecnej ul. Wiejskiej), w którego strukturze 
zlokalizowano młyn i kościół, oba o równie starej co wieś tradycji (część średniowiecznych murów 
najstarszej części kościoła została zniszczona w latach 70-tych wskutek przebudowy); 

2f) część północna siedliska Wielkiego Kacka, niegdyś malowniczo połoŜona wzdłuŜ cieku rzeki 
Kaczej i stanowiąca przedłuŜenie dobrze zachowanej części południowej. Tradycja osadnicza siedliska 
sięgała średniowiecznej lokacji na prawie chełmińskim; 

2g) siedlisko Cisowej, które stanowiło przykład nieregularnego siedliska średniowiecznej wsi kmiecej 
na prawie polskim, usytuowanego wzdłuŜ cieku rzeczki Cisy (na tym odcinku ciek ten poprowadzono 
w latach 80-tych podziemnym kanałem) oraz wzdłuŜ dawnego szlaku drogowego (obecnie odcinek 
ul. Chylońskiej). Z dwóch wpisanych do rejestru zabytków obiektów siedliska Cisowej jeden został 
w latach osiemdziesiątych rozebrany; 

2h) siedlisko wsi Obłu Ŝe, stanowiło przykład  regularnego, lokacyjnego załoŜenia placowego, 
z niewielkim stawem wewnątrz placu wiejskiego. Stanowiło oryginalny w planie i jednorodny zespół 
charakterystycznej zabudowy wiejskiej z końca XIX w. o duŜych walorach krajobrazowych. 

2.3. Zdegradowane tereny dawnych zespołów dworsko-p arkowych i folwarcznych 

2i) siedlisko folwarku Steinberg na Kamiennej Górze - niewielki zespół dworsko-parkowy z XIX w., 
stanowiący zaląŜek późniejszego zespołu letniskowego Kamieniec Pomorski. Do rejestru zabytków 
wpisano cały zespół, wraz z stanowiącym jego najwaŜniejszy element dworkiem, który jednak w latach 
80-tych popadł w ruinę i został rozebrany. Śladem po tym załoŜeniu są widoczne fundamenty dworku 
i stojące niegdyś przed jego wejściem lipy; 

2j) siedlisko Witomina, pierwotnie siedziba dóbr rycerskich, później folwarku pozostającego 
w uposaŜeniu klasztoru Brygidek w Gdańsku i sekularyzowanego w XVIII w. W układzie przestrzennym 
współczesnego Witomina nie pozostawiono najmniejszego śladu tego załoŜenia; 

2k) siedlisko Redłowa, od czasów średniowiecza siedlisko wsi kmiecej, później siedziba folwarku, 
po którym podobnie jak w przypadku Witomina nie ma dziś śladu; 

2l) siedlisko Wiczlina, pierwotnie siedlisko wsi rycerskiej, później osada dworsko-folwarczna, której 
ślady są dziś trudno rozpoznawalne. 

3. ZESPOŁY FORTYFIKACYJNE Z LAT 40. I 50. XX W. 

Najcenniejsze elementy zespołów fortyfikacji z lat 40 i 50 XX w. to: 

3a) zespół baterii nadbrzeŜnej w Redłowie; 

3b) zespół baterii nadbrzeŜnej na Oksywiu; 

3c) zespół stanowiska dowodzenia i schronów na Cyplu Redłowskim. 

4. HISTORYCZNE CMENTARZE NA TERENIE GDYNI 

Historyczne cmentarze na terenie Gdyni to: 
- Oksywie, Kępa Oksywska - cmentarz Marynarki Wojennej RP – parafialny wojskowy, przy ul. Ks. 

A. Muchowskiego  
- Oksywie, Kępa Oksywska - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Arciszewskich 
- ObłuŜe, Stare ObłuŜe - nieczynny cmentarz pocholeryczny, przy ul. Płk. Dąbka 
- ObłuŜe - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Rymarskiej 
- Cisowa - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Owsianej 
- Chylonia - nieczynny cmentarz (dawniej parafialny), przy ul. Św. Mikołaja 
- Leszczyki - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Pelplińskiej 
- Witomino - czynny cmentarz komunalny, przy ul. Witomińskiej 
- Redłowo - cmentarz wojenno - wojskowy komunalny, przy ul. Legionów 
- Mały Kack - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Kościelnej 
- Orłowo, Kolibki - nieczynny cmentarz (dawniej parafialny), przy al. Zwycięstwa  
- Karwiny - nieczynny cmentarz (dawniej parafialny), przy ul. Wielkopolskiej 
- Karwiny - nieczynny cmentarz pocholeryczny, pomiędzy ul. Kruczkowskiego a ul. Chwaszczyńską 
- Wielki Kack - cmentarz parafialny, przykościelny, przy ul. Źródło Marii 
- Dąbrowa, Góra Donas - nieczynny cmentarz poewangelicki. 

5. ISTNIEJĄCE FORMY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 

Na terenie Gdyni istnieją obecnie dwie formy prawne ochrony dziedzictwa kulturowego. Są nimi: wpisy 
do rejestru zabytków i ustalenia ochrony w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

W rejestrze zabytków znajduje się obecnie 59 obiektów i zespołów historycznych z terenu Gdyni. Jest to 
niewielka część dziedzictwa kulturowego miasta. 

Ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego objęto część obszarów dziedzictwa 
kulturowego Gdyni - historycznych dzielnic miasta: Kamiennej Góry, Orłowa (części nadmorskiej) 
i Kolibek. Tak więc stan ochrony dziedzictwa kulturowego w Gdyni jest zdecydowanie niewystarczający, 
a podstawę jego stanowią nadal zapisy figurujące w rejestrze zabytków.   
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ZESPOŁY I OBIEKTY NA TERENIE GDYNI WPISANE DO REJES TRU ZABYTKÓW 
NIERUCHOMYCH  

Nr na 
rysunku 
studium 

Obiekt Adres obiektu Dzielnica współczesna 

Nr porządkowy 
w rejestrze 
zabytków 

województwa 
pomorskiego 

Numer 
w decyzji 

Data wpisu 
do rejestru 

1  Zespół dworsko-parkowy w Małym 
Kacku 

w rejonie ul. Folwarcznej Orłowo 12 3 11.10.1946 

2  Dom Antoniego Abrahama, 
ob. Muzeum Miasta Gdyni 

ul. Starowiejska 30 Śródmieście  496 338 10.11.1969 

3  
Budynek biurowy Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, 
później PLO 

ul. 10 Lutego 24 Śródmieście  618 492 05.07.1972 

4  Willa "Szumka" ul. Sienkiewicza 37 Kamienna Góra 852 736 22.11.1976 

5  Zajazd Adlera, ob. Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych 

ul. Orłowska 8  Orłowo  933 797 07.12.1978  

6  Willa "Otok" ul. Sędzickiego 24 Kamienna Góra 934 798 07.12.1978 

7  Dom mieszkalny "Opolanka" ul. Piotra Skargi 9 Kamienna Góra 972 830 31.07.1979 

8  Osada rzemieślnicza Mały Kack w rejonie ul. Ks. Zawackiego Orłowo 995 853 10.09.1981 

9  Zespół dworsko-krajobrazowy Kolibki al. Zwycięstwa 291 Orłowo 1004 849 11.05.1982 

10  Zespół ruralistyczno-kuracyjny 
Orłowo 

w rejonie ul. Orłowskiej Orłowo 1005 863 11.05.1982 

11  Willa "Weneda" ul. Przebendowskich 1  Orłowo  1007 861 15.02.1982  

12  Willa dwurodzinna ul. Korzeniowskiego 25/25a Kamienna Góra 1021 871 30.03.1983 

13  Kamienica Orłowskich ul. Świętojańska 68 Śródmieście  1022 872 30.03.1983 

14  Kamienica A. Jurkowskiego Skwer Kościuszki 16 Śródmieście  1028 882 30.06.1983 

15  Willa "Sadyba" ul. Sieroszewskiego 8 Kamienna Góra  1030 883 01.08.1983 

16  Willa "Sokola" ul. Sieroszewskiego 7 Kamienna Góra 1031 884 01.08.1983 

17  Willa modernistyczna ul. Sieroszewskiego 1a Kamienna Góra  1032 885 01.08.1983 

18  Dom mieszkalny Funduszu 
Emerytalnego BGK 

ul. 3 Maja 27/31 / 
Batorego 26 

Śródmieście  1036 890 21.10.1983 

19  Pensjonat "Gryf" ul. Przemysława 6  Orłowo  1037 891 21.10.1983 

20  Willa "Szczęść BoŜe" ul. I Armii Wojska Polskiego 
6 

Kamienna Góra 1038 892 30.10.1983 

21  Willa ul. Tetmajera 1  Wzgórze 
Św. Maksymiliana 

1041 876 30.11.1983  

22  Zespół Hali Targowej ul. Wójta Radtkego 38 Śródmieście  1044 895 15.12.1983 

23  Kościół parafialny p.w. 
NMP Królowej Polski 

ul. Świętojańska / 
Armii Krajowej 

Śródmieście  1049 896 25.01.1984 

24  Willa "Orla" ul. Kasprowicza 2 Kamienna Góra  1051 900 20.03.1984 

25  Budynek firmy POLSKAROB ul. Korzeniowskiego 8/10  Kamienna Góra  1052 893 15.05.1984 

26  Budynek Banku Polskiego ul. 3 Maja 25/10 Lutego Śródmieście  1061 906 11.07.1984 

27  Dom Kuracyjny ul. Orłowska 2  Orłowo 1064 909 18.09.1984 

28  Willa "Zosieńka" ul. Sędzickiego 22  Kamienna Góra 1071 920 04.12.1984 

29  Zespół urbanistyczny Kamiennej 
Góry 

Pomiędzy ul. Słowackiego 
a Bulwarem Nadmorskim 

Kamienna Góra 1083 929 08.02.1985 

30  Dworek ze stajnią ul. Chylońska 112a  Chylonia  1141 988 20.01.1987 

31  Zespół ruralistyczny dawnej wsi 
Oksywie 

w rejonie ul. Muchowskiego Oksywie 1196 992 16.02.1987 

32  Willa "Poznanianka"  ul. Sędzickiego 16  Kamienna Góra 1143 990 03.03.1987  

33  Dom śeglarza Polskiego, 
ob. Akademia Morska 

al. Zjednoczenia 3 Śródmieście  1150 A-991 23.03.1987 

34  Zespół budynków dawnej Szkoły 
Morskiej 

ul. Morska 83  Grabówek  1153 A-1002 25.03.1987 

35  Willa modernistyczna ul. InŜynierska 111  Orłowo  1154 A-1003 25.03.1987 

36  Dom Marynarza Szwedzkiego ul. Jana z Kolna 25  Śródmieście  1155 A-1004 25.03.1987 

37  Kamienica Hunsdorfów ul. Starowiejska 7/ 
Abrahama 2 

Śródmieście  1160 A-951 30.04.1987 

38  Dawna szkoła elementarna, 
ob. Szkoła Podstawowa nr 10 

ul. Lubawska 4  Chylonia 1164 A-1001 30.04.1987 

39  Kamienica Krenskich ul. Świętojańska 55 / 
świrki i Wigury 4 

Śródmieście  1161 A-954 30.04.1987 

40  Zespół ruralistyczny dawnej wsi 
Wielki Kack 

w rejonie ul. Źródło Marii Wielki Kack  1195 A-1017 27.11.1987 

41  Budynek Sądu Rejonowego pl. Konstytucji 3 Maja 5 Śródmieście  1258 A-1034 28.09.1988 

42  Klasztor Zgromadzenia SS. 
Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo 

ul. Starowiejska 2 Śródmieście  1300 A-1082 20.12.1989 

43  Elewator zboŜowy w porcie NabrzeŜe Indyjskie, 
ul. Indyjska1 

Śródmieście  1306 A-1083 06.04.1990 

44  Dworzec Morski ul. Polska Śródmieście  1307 A-1084 24.04.1990 

45  Magazyn długoterminowy "H" 
w porcie 

ul. Polska 17 Śródmieście  1311 A-1086 07.05.1990 

46  Chłodnia w porcie ul. Polska 20 Śródmieście  1319 A-1085 20.08.1990 

47  Dom mieszkalny ul. Starowiejska 10 a Śródmieście  1535 1123 10.04.1995 

48  Hotel "Bristol" ul. Starowiejska 1 Śródmieście  1597 A-1077 29.04.1996 

49  Kościół parafialny p.w. św. Michała 
Archanioła 

ul. Arciszewskich 2 Oksywie  1605 A-1154 16.08.1996  

50  Dom mieszkalny wójta Radtkego ul. 10 Lutego 2 Śródmieście 1610 A-1157 29.11.1996 

51  Kamienica Pręczkowskich z kinem 
"Polonia" 

Skwer Kościuszki 10/12 Śródmieście  1617 A-1159 19.12.1996 

52  Dawny Hotel "Polska Riwiera" ul. Zawiszy Czarnego 1  Kamienna Góra  1688 A-1198 19.01.1999  

53  Kamienica Emilii Wojewskiej ul. Portowa 4 Śródmieście   1752 A-1248 20.12.2004 

54  Dom mieszkalny  pl. Kaszubski 7a-b  Śródmieście   1768 A-1262 27.12.2005  

55  Budynek mieszkalny, dawne Biuro 
Budowy Portu 

ul. Waszyngtona 38 Śródmieście   1769 A-1263 20.01.2006 

56  
Dom podoficerski Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego, ob. 
wielorodzinny budynek mieszkalny  

ul. Morska 67  Grabówek   1771 A-1267 01.03.2006  

57  Kamienica  ul. Świętojańska 122 Śródmieście   1782 A-1270 29.03.2006 

58  Dom mieszkalny al. Zwycięstwa 192/192a  Orłowo 1794 A-1794 12.12.2006 

59  Historyczny układ urbanistyczny 
śródmieścia Gdyni 

w rejonie ul. Świętojańskiej, 
Placu Kaszubskiego, 
ul. 10 Lutego, Skweru 
Kościuszki 

Śródmieście - A-1815 21.09.2007 

 

STANOWISKA ARCHEOLOGICZNE NA OBSZARZE MIASTA GDYNI WPISANE DO REJESTRU 
ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 

Nr na 
rysunku 
studium 

 

Nr decyzji 

 

Data wpisu do rejestru 

a15 271/Archeol. 29.11.1975 

a25 415/Archeol. 30.09.1986 

 

 


