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Pan

Marek Dudzifski
Radny Miasta Gdyni

W zwiqzku z realizacj4 budowy Parku Centralnego w Gdyni Etap | - zgodnie z Decyzjami
wydanymi przez Marszalka Wojew6dztwa Pomorskiego i Pomorskiego Wojew6dzkiego Konserwatora
Zabytk6w,nieliczne drzewazostaly istotnie wycigte, szczeg6lnre chore, uszkodzonerzamienjqce.
W miejsce wycigtych drzew pojawiE sig nasadzenia rekompensacyjne, innymi slowy nowe drzewa.
Centralnego, w kt6rym zawiera sig takZe wycinka drzew, Miasto
informowalo wielokrotnie opinig publiczn4. Zostaly r6wnieZ przeprowadzone rozbudowane konsultacje
spoleczne o kt6rych r6wnie2 informowani byli mieszkaricy Gdyni. W konsultacjach mogt wzi46 udzial
kahdy, w tym r6wnie2 przedstawiciele Rady Dzielnicy. W ramach konsultacji dot. Etapu I budowy Parku
Centralnego, kt6re trwaLy od 16 czerwca do T lipca 2017 roku, odbylo sig otwarte spotkanie konsultacyjne
(20.06.2017 r.) oruz spacery badawcze (dwa 20.06 .2017 r. i jedno 24.06.2017 r.).

O planach budowy Parku

W efekcie konsultacji spolecznych uczestnicy zglosili szereg postulat6w. Uwagi mieszkaric6w
zostaly rozpatrzone rrozstrzygnigte przez Prezydenta Miasta Gdyni.
wycinka drzew na Skwerze Plymouth nie jest zwiqzana z realizacjq
Etapu I budowy Parku, kt6razlokalizowanajest migdzy ul. Legion6w i Tetmajera, tylko zrealizacj1innego
projektu, tj. budowy biurowca ptzez Inwestora prywatnego.
JednoczeSnie informujemy, iZ

rczwtqzaniami przyjgtymi w projekcie Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego czg(;ci dzielnicy Wzg6rze Maksymiliana w Gdyni, rejon Skweru
Plymouth i Alei Marszalka Pilsudskiego, kt6ra odbyla sig 18 paLdziernika 2018 r. dotyczyla przyszlej
realizacji Etapu III budowy Parku Centralnego w Gdyni. Po uchwaleniu ww. planu zacznie sig dopiero
rcalizacja Etapu III inwestycji co nast4pi w 2019 r.

Dyskusja publiczna

nad

Obecna wycinka dotyczy Etapu I inwestycji, realizowana jest zgodnie
Planem Zagospodarcwania Przestrzennego z 2008 r.

Tak jak informujemy

w pkt. 1 w

zwiqzku

z

z obecnie obowi4zuj4cym

wycink4 zostanq zreahzowane

nasadzenia

rekompensuj4ce w lqcznej iloSci 33 szt. z czego 29 szt. drzew zostanie posadzone na terenie realizacji parku
Etapu I, zaS pozostale 4 szt. na terenie wskazanym przez Biuro Ogrodnika Miasta tj. przy
ul, Ejsmonda w Gdyni.

