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IV kadencja gdyñskiego samorz¹du: lata 2002 - 2006 (cz.III)
Priorytet trzeci Strategii Rozwoju Gdyni, zawie-

ra kolejne wytyczne dla samorz¹du - pod has³em
Gospodarka.  Tematyka tego priorytetu odnosi siê
do zwiêkszania konkurencyjno�ci gdyñskiej go-
spodarki poprzez otwarcie jej na innowacyjne tech-
nologie produkcji i nowoczesne us³ugi, rozwój
powi¹zañ komunikacyjnych z innymi o�rodkami
gospodarczymi kraju, Regionu Ba³tyckiego i zjed-
noczonej Europy, wzmacnianie procesu metropo-
lizacji Trójmiasta oraz tworzenie warunków do roz-
woju turystyki.

Warto na pocz¹tek tej czê�ci sprawozdania
przypomnieæ, ¿e samorz¹d, zgodnie z prawem -
nie mo¿e prowadziæ dzia³alno�ci gospodarczej,
natomiast uprawniony, wrêcz - zobowi¹zany jest
do tworzenia warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi
gospodarczemu.

Gdyñski samorz¹d od lat i konsekwentnie re-
alizuje rozleg³y program inicjatyw, zarówno inwe-
stycyjnych jak i organizacyjnych, których widocz-
nym rezultatem jest dobra kondycja gdyñskich
firm, relatywnie niskie i systematycznie malej¹ce
bezrobocie, rosn¹ce zainteresowanie inwestorów,
w konsekwencji za� silna pozycja naszego Mia-
sta, uznawanego za lidera w regionie, w kraju, a
nawet na p³aszczy�nie miêdzynarodowej, zw³asz-
cza w rejonie Morza Ba³tyckiego.

* * *
Pierwszy cel strategiczny priorytetu GOSPO-

DARKA dotyczy przedsiêbiorstw gospodarki mor-
skiej. Porusza kwestie racjonalnego zagospoda-
rowywania terenów portowych oraz poprawy do-
stêpno�ci miasta i portu od strony l¹du, wskazu-
j¹c jednocze�nie na rolê nowych inwestycji w por-
cie gdyñskim w zakresie us³ug na rzecz statku i
³adunków, w tym dystrybucyjno-logistycznych, w
pobudzaniu gospodarki Gdyni.

Gdyñski samorz¹d zgodnie z tym wspó³pracu-
je �ci�le z Portem Gdynia podejmuj¹c inicjatywy
decyduj¹ce zarówno o przysz³o�ci portu, jak i Mia-
sta oraz regionu. I tak:

W 2003 r na wniosek samorz¹du w porozu-
mieniu z portem Gdynia zmienione  zosta³y grani-
ce administracyjne gdyñskiego portu. By³a to
pierwsza nowelizacja od 1936 roku. W nastêp-
stwie uwolniono tereny dla rozwoju funkcji miej-
skich. Tereny te to otoczenie Basenu ¯eglarskie-
go, Molo Po³udniowe jak i pirs �dalmorowski�. Z
administracyjnych granic portu wy³¹czono tak¿e
czê�æ obszaru tzw. Miêdzytorza a wiêc teren po-
miêdzy ul. Jana z Kolna i g³ównym torowiskiem.
Ten obszar gdyñskiego Portu Wschodniego wy-
maga nowego, wielofunkcyjnego zagospodarowa-
nia, a rozlegle torowiska - redukcji i racjonalizacji
wykorzystania, zgodnie z aktualnymi i rozwojowy-
mi potrzebami. Wszelkie zamierzenia rozwojowe,
inwestycje drogowe, nowe obiekty prowadzone
by³y i s¹ w uzgodnieniu z polityk¹ Zarz¹du Portu
Gdynia.

- 30 wrze�nia 2006 r. zakoñczy³y siê prace gru-
py roboczej, której zadaniem by³o opracowanie
studiów wykonalno�ci: Nowego Terminalu Promo-
wego oraz zwi¹zanego z nim uk³adu komunika-
cyjnego. Zgodnie z za³o¿eniami Strategii Rozwo-
ju Portu Gdynia terminal zlokalizowany bêdzie w
Porcie Wschodnim na obecnym nabrze¿u Fiñskim
i czê�ci nabrze¿a Polskiego. Plany budowy no-
wego terminalu promowego wynikaj¹ ze stale ro-
sn¹cego ruchu pasa¿erskiego i towarowego ob-
s³ugiwanego przez ba³tyckie linie promowe.

Prace nad nowym terminalem promowym pro-
wadzone s¹ w ramach projektu SEBTrans-Link,
finansowanego z udzia³em funduszu Wspólnot
Europejskich PHARE w ramach Programu Wspó³-
pracy Przygranicznej Regionu Morza Ba³tyckie-
go.

- 6 pa�dziernika 2006 roku og³oszona zosta³a
decyzja Ministra Gospodarki Morskiej  o wpisaniu

projektu "Budowa Nowego Terminalu Promowo-
Pasa¿erskiego w Gdyni wraz z dostêpem drogo-
wym i kolejowym" na tzw. listê indykatywn¹, co w
praktyce oznacza powa¿ne zwiêkszenie jego
szans na dofinansowanie ze �rodków Unii Euro-
pejskiej.

( szacowany koszt inwestycji, to 68 mln euro).
Projekt obejmowaæ bêdzie budowê infrastruk-

tury nowego terminalu, budowê i modernizacjê ulic
w porcie prowadz¹cych do Terminalu, budowê i
przebudowê linii kolejowych w porcie prowadz¹-
cych do terminalu oraz budowê uk³adu parkingów
przyportowych.

* * *
- Baltic Cruise Project, maj¹cy na celu promo-

cjê walorów turystycznych regionu ba³tyckiego,  a
w konsekwencji rozwój ruchu statków pasa¿er-
skich, to kolejny projekt wspólny Miasta i Portu.
Uczestnicz¹ w nim: Kopenhaga, Sztokholm, Kal-
mar, Gdynia, Helsinki, Turku, Rostock, K³ajpeda,
Ryga, Oslo, Elsinore/Helsingborg, Goeteborg,
Karlskrona, Malmo, Mariehamn, Ronne, Visby
Tallin i Sankt Petersburg.

Jego realizacja rozpoczê³a siê  we wrze�niu
2004 roku, potrwa do lipca 2007 r. Rozpisany na
trzy lata Baltic Cruise Project zak³ada, ¿e liczba
pasa¿erów odwiedzaj¹cych basen Morza Ba³tyc-
kiego wzro�nie o 20 proc, a udzia³ nadba³tyckich
portów w ogólno�wiatowym rynku turystycznym
zwiêkszy siê o cztery proc., za�  30 proc. pasa¿e-
rów bêdzie wracaæ w region Morza Ba³tyckiego.
Zak³ada te¿, ¿e region Morza Ba³tyckiego bêdzie
najsilniej promowany w Stanach Zjednoczonych,
których obywateli w�ród pasa¿erów cruiserów
(statków wycieczkowych) jest najwiêcej.

Baltic Cruise Project nie jest nastawiony na
inwestycje. Zdecydowana wiêkszo�æ �rodków fi-
nansowych � a w grê wchodzi tu 1,3 mln Euro
(1,1 mln dolarów) przeznaczona jest na promo-
cjê. W Baltic Criuse Project bardzo wa¿ne jest
te¿ okre�lenie ewentualnych najlepszych miejsc
postojowych dla cruiserów. Chodzi o wypracowa-
nie takich rozwi¹zañ przestrzennych, które nie
pozbawi¹ portu mo¿liwo�ci pracy na danym na-
brze¿u równie¿ po zakoñczeniu sezonu.

Drugi cel strategiczny priorytetu GOSPODAR-
KA dotyczy tworzenia wêz³a komunikacyjnego.
Prezentuje dzia³ania polegaj¹ce na przyci¹gniê-
ciu ruchu ³adunków do Gdyni dla rozwoju funkcji
ponadlokalnych. Szczególnie istotne w tym kon-
tek�cie jest wykorzystywanie szans rozwojowych
zwi¹zanych z po³o¿eniem  miasta na skrzy¿owa-
niu dwóch paneuropejskich korytarzy transporto-
wych

 G³ównym zadaniem samorz¹du gdyñskiego
w latach 2002 - 2006 dla zrealizowania tego zapi-
su by³o sfinalizowanie wieloletnich starañ o fun-
dusze i rozpoczêcie ostatniego - III etapu budowy
Trasy Kwiatkowskiego, czyli 3,5 kilometrowego
odcinka ³¹cz¹cego bezkolizyjnie Port Gdynia z
obwodnic¹ Trójmiasta, a w konsekwencji z sieci¹
dróg krajowych i miêdzynarodowych - przez las, z
pominiêciem dzielnic mieszkaniowych.

Komisja Europejska w kwietniu 2005 r. wyda³a
decyzjê, potwierdzaj¹c¹ wysoko�æ wspó³finanso-
wania przez Uniê Europejsk¹ budowy gdyñskiej
Trasy Kwiatkowskiego - na kwotê 40,643 234 36
mln EUR (189 mln z³), czyli 75 proc. ca³kowitych
wydatków publicznych wynosz¹cych 54,190 978
mln EURO. By³ to pierwszy w Polsce, du¿y pro-
jekt, na który Komisja Europejska przyzna³a dofi-
nansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

Budowa III etapu Trasy Kwiatkowskiego w
Gdyni stanowi jeden z podstawowych warunków
pewnego wykorzystania autostrady A-1, g³ówne-
go po³¹czenia drogowego obs³uguj¹cego strumie-
nie miêdzynarodowego ruchu pasa¿erskiego i to-

warowego w uk³adzie pó³noc- po³udnie pomiêdzy
krajami skandynawskimi, a Polsk¹ i innymi kraja-
mi Europy �rodkowej i Po³udniowej. Realizacja
projektu znacznie przy�pieszy równie¿ rozwój
gospodarczy regionu pomorskiego. Poprawa do-
stêpno�ci do infrastruktury portowej stworzy mo¿-
liwo�æ szerokiego dostêpu do rynku miêdzynaro-
dowego. Inwestycja umo¿liwi równie¿ rozbudowê
kolejnych terminali w Porcie Gdynia, czego efek-
tem bêdzie zwiêkszenie szans pozyskiwania in-
westorów zewnêtrznych. Wzro�nie atrakcyjno�æ
inwestycyjna du¿ych obszarów portowych i przy-
portowych: pojawi¹ siê tam nowe przedsiêbior-
stwa, obiekty biurowe i inwestycje infrastruktural-
ne.

Niemniej wa¿na i dlatego wspó³finansowana
solidarnie przez Miasto i Port by³a  rozbudowa ul.
J. Wi�niewskiego. Jej cel, to  sprawne wyprowa-
dzenie ruchu z Portu Wschodniego na Estakadê
Kwiatkowskiego (szczególnie wa¿nego dla inwe-
stycji ro-ro, a w pó�niejszym okresie innych inwe-
stycji w Porcie Wschodnim np. terminalu promo-
wego) oraz udro¿nienie po³¹czenia pomiêdzy Por-
tem Wschodnim i Zachodnim.

Inwestycja zosta³a zg³oszona przez gminê do
sfinansowania w ramach Strategicznych Progra-
mów operacyjnych UE i realizowana by³a w la-
tach 2004 - 2006 (zakoñczenie robót w pa�dzier-
niku 2006 r).

Ca³kowity zakres inwestycji obejmowa³: moder-
nizacjê istniej¹cej ulicy od Placu Konstytucji, przez
wêze³ ulic Solidarno�ci - Polska do Estakady
Kwiatkowskiego, przebudowê wêz³ów drogowych
oraz budowê drugiej jezdni wraz z 2 nowymi wia-
duktami.

- Celem projektu "Adriatic-Baltic "Landbridge"
(program Interreg III B/CADSES), rozpoczêtego
w 2006 r. jest wspólne opracowanie powi¹zañ
transportowych regionów pó³nocnych Europy, a
szerzej - regionu ba³tyckiego z W³ochami, wzd³u¿
historycznego "szlaku bursztynowego". Chodzi o
utworzenie korytarza transportowego w formie
mostu l¹dowego pomiêdzy regionami basenu
Morza Ba³tyckiego a regionami po³o¿onymi na
Pó³wyspie Apeniñskim wzd³u¿ Morza Adriatyckie-
go. £¹czny bud¿et projektu wynosi 2.489.998,32
euro. Partnerzy polscy maj¹ do dyspozycji
432.161,80 Euro. Udzia³ Stowarzyszenia Miast
Autostrady Bursztynowej (SMAB), którego Gdy-
nia jest cz³onkiem w projekcie wynosi 54.000 euro.
Wk³ad w³asny 13.000 euro wnosz¹ wspólnie mia-
sta - cz³onkowie SMAB.

* * *
Trzeci cel strategiczny priorytetu GOSPODAR-

KA dotyczy efektywno�ci gdyñskiej gospodarki.
Wskazuje na konieczno�æ aktywizowania przed-
siêbiorczo�ci w Gdyni poprzez tworzenie syste-
mu wspó³dzia³ania podmiotów gospodarczych,
umo¿liwiaj¹cych wchodzenie ma³ych i �rednich
firm gdyñskich w sieci kooperacyjne, wspierania
powi¹zañ miêdzy nauk¹, i badaniami a dzia³alno-
�ci¹ gospodarcz¹ oraz formu³owania efektywnych
instrumentów wspomagania rozwoju gospodar-
czego, w tym instytucji otoczenia biznesu.

- Ponad 16 milionów z³otych uda³o siê pozy-
skaæ miastu na inwestycje, wyposa¿enie oraz
funkcjonowanie Pomorskiego Parku Naukowo-
Technologicznego w Gdyni. Gdyñski Park to je-
den z najszybciej rozwijaj¹cych siê tego typu pro-
jektów w Polsce. Dziêki dzia³aniom Miasta dzi�
na terenie by³ej bazy komunikacji miejskiej dzia³a
ju¿ ponad 50 firm dzia³aj¹cych na polu informaty-
ki, biotechnologii, ochrony �rodowiska i wzornic-
twa przemys³owego (w ci¹gu kadencji liczba firm
w Parku wzros³a 10- krotnie).

-Inn¹ inicjatyw¹ samorz¹du Gdyni skierowan¹
do osób planuj¹cych rozpocz¹æ na terenie gminy
Gdynia dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub pragn¹cych
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- W latach 2002-2006 samorz¹d kontynuowa³
realizacjê otwartego, kompleksowego, wieloele-
mentowego programu "Przedsiêbiorcza Gdynia".
Oto najwa¿niejsze przyk³ady:

-  Miêdzynarodowe Fora Gospodarcze, które
pomagaj¹ stworzyæ nowe szanse rozwoju Gdyni i
ca³ego regionu przez poszukiwanie ciekawych
rozwi¹zañ i atrakcyjnych kierunków wspó³pracy
firm z uwzglêdnieniem najnowszych technologii i
regu³ ekonomii.

Patronat nad forami obejmowa³y ka¿dorazo-
wo Krajowa Izba Gospodarcza oraz Polska Agen-
cja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, a naj-
wa¿niejszy - sprawowa³ Prezydent Rzeczypospo-
litej Polskiej. W forach brali udzia³ przedstawicie-
le najwiêkszych przedsiêbiorstw z kraju i zagrani-
cy, reprezentanci banków oraz instytucji finanso-
wych, wybitni eksperci i biznesmeni, ambasado-
rzy pañstw obcych, go�cie zagraniczni. W forum
w 2006 r. wziêli m.in. udzia³ �wiatowej s³awy pro-
fesorowie: David Landes z Harvard University oraz
Pedro Videla z IESE University of Navarra.

- W latach 2002-2006 kontynuowana by³a no-
watorska, gdyñska inicjatywa pod nazw¹ Pomor-
skie Miasteczko Zawodów, której celem jest ofe-
rowanie bezp³atnej pomocy mieszkañcom Gdyni
i województwa pomorskiego - bezrobotnym, ab-
solwentom poszukuj¹cym pracy i osobom pragn¹-
cym zdobyæ nowe kwalifikacje lub rozpocz¹æ dzia-
³alno�æ na w³asny rachunek.

Podstawowe zadania, które s¹ realizowane w
Pomorskim Miasteczku Zawodów to szkolenia i
doradztwo z zakresu aktywizacji zawodowej oraz
przedsiêbiorczo�ci, przedsiêbiorczo�ci tak¿e cy-
kliczne organizowane targi pracy we wspó³pracy
z Powiatowym Urzêdem Pracy

i Urzêdem Miasta Gdyni. £¹cznie w latach 2002
-2006 z us³ug Pomorskiego Miasteczka Zawodów
skorzysta³o ok. 25 tys. osób.

- W latach 2003-2006 odby³y siê cztery edycje
konkursu "Gdyñski Biznesplan" skierowanego do
osób planuj¹cych rozpocz¹æ na terenie gminy

Gdynia dzia³alno�æ gospodarcz¹ lub pragn¹cych
rozszerzyæ dzia³alno�æ ju¿ prowadzon¹. Dotych-
czas wziê³o w nich udzia³ 489 osób, które przed-
stawi³y 537 biznesplanów. O poziomie konkursu
�wiadczy fakt, i¿ konkursowy pomys³ biznesowy
z 2003 r. - syntezator mowy "Ivona" - firmy IVO
Software zosta³ w 2006 r za najlepszy produkt tej
klasy w �wiecie.

- Nowym elementem programu "Przedsiêbior-
cza Gdynia" i odpowiedzi¹ na potrzeby ma³ych i
�rednich przedsiêbiorców gdyñskich sta³ siê cykl
bezp³atnych szkoleñ dotycz¹cych funduszy, któ-
re mo¿na pozyskaæ z Unii Europejskiej. Korzy-
stanie przez lokalnych przedsiêbiorców ze �rod-
ków unijnych oznacza rozwój, a tym samym za-
trudnianie nowych pracowników. Dotychczas w
szkoleniach wziê³o udzia³ 631 osób.

- Wa¿nym czynnikiem aktywizuj¹cym lokalny
rynek pracy s¹ Gdyñskie Targi Pracy organizo-
wane we wspó³pracy z Powiatowym Urzêdem Pra-
cy w Gdyni oraz Fundacj¹ Gospodarcz¹ - opera-
torem Pomorskiego Miasteczka Zawodów. Targi
organizowane s¹  dwukrotnie w roku: edycja wio-
senna oraz edycja jesienna. £¹cznie w latach
2002-2006 odby³o siê 10 edycji targów. Ok. 1 ty-
si¹ca pracodawców zaprezentowa³o w tym cza-
sie  dwadzie�cia trzy tysi¹ce ofert pracy w kraju i
za granic¹. Targom towarzyszy³y tak¿e informa-
cje o warunkach rozpoczêcia dzia³alno�ci gospo-
darczej i dotacji na tak¹ dzia³alno�æ oraz bezp³at-
ne szkolenia m.in. o skutecznych metodach po-
szukiwania pracy.

- W roku 2006 podjêto samorz¹d powo³a³ do
¿ycia Gdyñskie Centrum Wspierania Przedsiêbior-
czo�ci, którego g³ówn¹ misj¹ jest zgromadzenie
w jednym miejscu wszystkich instytucji uczestni-
cz¹cych w procesie zak³adania dzia³alno�ci go-
spodarczej przez przysz³ych przedsiêbiorców.
(Aktualnie trwaj¹ prace remontowe pomieszczeñ
przewidzianych na siedzibê Centrum przy ul. �wiê-
tojañskiej 141. Otwarcie planuje siê na pocz¹tku
roku 2007).

- Przewodnik dla debiutantów w biznesie - to
dostêpna - bezp³atnie - w Pomorskim Miasteczku
Zawodów w Gdyni, Sali Obs³ugi Mieszkañców
Urzêdu Miasta oraz w Powiatowym Urzêdzie Pra-
cy teczka pod nazw¹ "Przedsiêbiorcza Gdynia -
jak rozpocz¹æ dzia³alno�æ gospodarcz¹", zawie-
raj¹ca wszystkie - wymagane przepisami - druki,
które nale¿y wype³niæ, by zarejestrowaæ dzia³al-
no�æ gospodarcz¹. W teczce pocz¹tkuj¹cy przed-
siêbiorca znajduje szczegó³owy instrukta¿ wyja-
�niaj¹cy przystêpnie, krok po kroku procedury for-
malne i który pomo¿e zbudowaæ mu biznes plan.
To proste rozwi¹zanie  pozwala zaoszczêdziæ za-
interesowanym czas i nerwy.

- W latach 2002-2006 dostêpny by³ tez stale
aktualizowany gdyñski informator "Jak rozpocz¹æ
dzia³alno�æ gospodarcz¹",

 - Gmina Miasta Gdyni, wraz z innymi jednost-
kami samorz¹du terytorialnego, zawi¹za³a oraz
jest udzia³owcem trzech funduszy: porêczeniowe-
go, po¿yczkowego oraz kapita³owego wysokiego
ryzyka. Celem dzia³ania powy¿szych spó³ek jest
wspieranie rozwoju mikro-przedsiêbiorców oraz
ma³ych i �rednich przedsiêbiorców, dzia³aj¹cych
na terenie województwa pomorskiego. I tak: Po-
morski Regionalny Fundusz Porêczeñ Kredyto-
wych Sp. z o.o. w ci¹gu czterech lat udzieli³ porê-
czeñ kredytowych 74 przedsiêbiorcom, dzia³aj¹-
cych na terenie miasta Gdyni o ³¹cznej warto�ci
7,9 mln z³., za� Pomorski Fundusz Po¿yczkowy
Sp. z o.o., w ci¹gu dwóch lat dzia³alno�ci, udzieli³
gdyñskim przedsiêbiorcom 74 po¿yczek o warto-
�ci 2 mln z³.

- W sierpniu 2006 r. Gmina Gdynia, wraz z in-
nymi udzia³owcami, zawi¹za³a firmê pod nazw¹
SCVC INVENO Sp. z o.o. jako uzupe³nienie dla
dobrze prosperuj¹cych funduszy - porêczeniowe-
go oraz po¿yczkowego. Celem SCVC INVENO
jest wspieranie kapita³em przedsiêwziêæ innowa-
cyjnych, szczególnie zaawansowanych technolo-
gicznie.

Lp. Rodzaj/tytu³ Przyznaj¹cy  
1. Uzyskanie tytu³u �Profesjonalna Gmina Przyjazna 

Inwestorom� (II miejsce w IV edycji Rankingu 
Ogólnopolskiego) 
Warszawa 2005 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Redakcja �Pulsu Biznesu� 

 

2. �Europrodukt� � Dyplom dla Gminy Gdynia za inicjatywê 
Otwarty Program �Przedsiêbiorcza Gdynia� 
Warszawa 2004 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy, 
Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o., 
Warszawa 

 

3. Certyfikat �Euroinicjatywa� przyznany Gminie Gdynia 
dla inicjatywy 
Otwarty Program �Przedsiêbiorcza Gdynia� 
Warszawa 2004 

Polskie Towarzystwo Handlowe, Sp. z o.o. 
Warszawa 

 

4. Dyplom Rankingu Gmin pod patronatem Marsza³ka Sejmu 
R.P. Pana Marka Borowskiego oraz otrzymanie tytu³u 
�Profesjonalna Gmina Przyjazna Inwestorom� oraz 
otrzymanie znaku jako�ci czterech gwiazdek za zajêcie 
pierwszego miejsca w grupie gmin powy¿ej 100 tysiêcy 
mieszkañców 
Warszawa 2001/2002 

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 
Warszawa  

 

5. Dyplom dla miasta Gdyni za miejsce w pierwszej klasie w 
kategorii miast � powiatów grodzkich pod wzglêdem 
potencja³u rozwojowego � Ranking Powiatów 2001 

Redakcja �Rzeczypospolitej� oraz Centrum 
Badañ Regionalnych 

 

6. Wyró¿nienie w Konkursie �Gmina Fair Play�- Promocja 
kultury przedsiêbiorczo�ci 
Warszawa 2002 
 

Krajowa Izba Gospodarcza, Instytut Badañ 
nad Demokracj¹ i Przedsiêbiorstwem 
Prywatnym 

 

 

Wyró¿nienia dla Gdyni za inicjatywy wspieraj¹ce przedsiêbiorczo�æ

rozszerzyæ dzia³alno�æ ju¿ prowadzon¹ by³ kon-
kurs "Gdyñski Biznesplan". W latach 2003-2006
odby³y siê jego cztery edycje, w których ³¹cznie
wziê³o udzia³ 489 osób - autorów 537 biznespla-
nów.

-Nowym elementem d³ugofalowego programu
"Przedsiêbiorcza Gdynia" i odpowiedzi¹ na potrze-
by ma³ych i �rednich przedsiêbiorców gdyñskich
sta³ siê cykl bezp³atnych szkoleñ dotycz¹cych fun-
duszy, które mo¿na pozyskaæ z Unii Europejskiej.
Do tej pory wziê³o w nich udzia³ 631 osób.

-W roku 2006 rozpoczêli�my realizacjê Gdyñ-

skiego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczo�ci.
W Centrum bêdzie mo¿na za³atwiæ wszystkie for-
malno�ci zwi¹zane z wymogami formalnymi sta-
wianymi przez Miasto Gdynia, Urz¹d Statystycz-
ny, Urz¹d Skarbowy oraz ZUS. e informacji doty-
cz¹cych mo¿liwo�ci skorzystania z funduszy eu-
ropejskich dla ma³ych i �rednich przedsiêbiorców.

- najnowsza gdyñska inicjatywa, to projekt
www.innowacjegdynia.pl., dotowany przez Unie
Europejsk¹ (w kwocie ok. 600 tys. z³), a maj¹cy
na celu wspieranie przedsiêbiorczo�ci. Poza po-
wszechnie dostêpnym portalem internetowym pro-

jekt zak³ada tworzenie i rozwój systemu komuni-
kacji i wymiany informacji poprzez: organizowa-
nie szkoleñ i seminariów z takich dziedzin jak: bio-
technologia, IT-telekomunikacja, przemys³ morski
i stoczniowy, ochrona �rodowiska, otoczenie biz-
nesu; tak¿e dzia³alno�æ wydawnicz¹: publikacje
informacyjno promocyjne oraz Targi Wiedzy- In-
nowacje.

Na stronie tej przedsiêbiorstwa (od listopada
br.)bêd¹ mog³y szukaæ najlepszych dla siebie roz-
wi¹zañ dotycz¹cych nowoczesnych technologii.
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Nak³ady na inwestycje poniesione w latach 2002 - 2006r.

 
L.p. 

 
Rok bud¿etowy 

 
Wydatkowano                 [PLN] 

 

Wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego 

1. 2. 3. 4. 
1. 2002 30.425.057,44 0 
2. 2003 26.384.634,19 - 13,3% 
3. 2004 45.219.702,00 + 71,4% 
4. 2005 99.471.657,00 + 120,0% 
5. 2006.  

 
Plan- 244.908.815,00 + 146,2% 

 Inwestycje zakoñczone i oddane do u¿ytku w latach 2002 - 2006r.

L.p. Sprawozdanie za rok. Zakoñczono i oddano do u¿ytku 
1. 2002 Transport 

Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
- Droga Ró¿owa - etap II i IIa (odcinek Drogi Ró¿owej od ul. Kieleckiej do ul. £u¿yckiej � dwie 

jezdnie z uzbrojeniem i o�wietleniem oraz wiadukt kolejowy) 
- ul. Chwarznieñska � etap I ( skrzy¿owanie ulicy Chwarznieñskiej z ulicami: Rolnicz¹, 

Wielkokack¹ i Ma³okack¹) 
 
Drogi publiczne gminne 
- ul. Szewska 
- ul. Gulgowskiego 
- ul. ¯ó³kiewskiego 
- ul. Nawigatorów � etap I 
- ul. Kowieñska �etap I 
- ul. ¯eliwna etap II 
- o� D¹browa � uzupe³nienie nawierzchni drogowych na ul: Zio³owej, Laurowej, Macierzanki, 
Majerankowej i Rokitnikowej 
 
O�wiata i Wychowanie � szko³y podstawowe 
- przebudowa S.P. Nr.17 � Gdynia Grabówek 
- przebudowa S.P. Nr.19 � Gdynia Wzgórze �w. Maksymiliana 
- przebudowa S.P. Nr.13 � Gdynia Ma³y Kack 
- budowa boiska przy S. P. Nr.. 37 � Gdynia Wiczlino 
 
Licea ogólnokszta³c¹ce 
- rozbudowa V L.O. � Gdynia Oksywie � etap II (wymiana stolarki okiennej, wymiana instalacji 
wewnêtrznej, modernizacja wêz³ów sanitarnych) 
Technika zawodowe 
- kot³ownia z wymian¹ instalacji c.o. w Zespole Szkó³ Kolejowych etap I 
 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska  
- modernizacja odprowadzenia wód deszczowych z terenu osiedla Witomino 
- wodoci¹g w ulicy Wiczliñskiej do S. P. Nr. 37 
- kanalizacja sanitarna w ul. ¯ó³kiewskiego � boczna 
Utrzymanie zieleni w miastach � tereny zielone 
- umocnienie skarpy przy ulicy Kieleckiej 
 
O�wietlenie ulic 
- o�wietlenie ulicy Skarbka 
- o�wietlenie ulicy Ramu³ta 
- o�wietlenie odcinka ul. Wiczliñskiej z pêtl¹ Niemotowo 
- skablowanie przês³a napowietrznej sieci w ul. �l¹skiej 
- o�wietlenie ul. Starogardzkiej róg Chyloñskiej 
- o�wietlenie ul. Starochwaszczyñskiej � etap II 
 
Inwestycje komunalne 
- uzbrojenie Bulwaru Nadmorskiego 
 
Inwestycje komunalne 
- lokalne inicjatywy inwestycyjne 
- drogi z uzbrojeniem osiedla � Na Wzgórzu�- inicjator SM  
� Wiczlino� 
- uzbrojenie osiedla Sokó³ka I etap � inicjator GI � HOSSA� 
- ul. Szefki etap I � inicjator PB � Panorama� 
- ulica Gryfa Pomorskiego � inicjator PB � Panorama� 
- odcinek sieci wod.-  kan w ul. Solnej � inicjator E.W.Kuna 
- odcinek sieci wodoci¹gowej do posesji nr. 101A w ul. Puckiej- inicjator B. Ho¿y 
- odcinek sieci kan. Sanitarnej do posesji 3 i 4 w ul. Rogali. � inicjatorzy: M. Wojtanowska, H. 

Lemieszek 
- iluminacja ko�cio³a �w. Andrzeja Bobolii � inicjator parafia 
 
Kultura fizyczna i sport � obiekty sportowe § 6050 
- budowa basenu k¹pielowego przy Z.S. Nr. 10, Gdynia Karwiny 
 

 

Oto zrealizowane w latach 2002 - 2006, w ró¿nych obszarach ¿ycia Miasta inwestycje, które maj¹ i bêd¹ mia³y w przysz³o�ci decyduj¹cy wp³yw na
atrakcyjno�æ gospodarcz¹ Gdyni.
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2. 2003 Transport 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
- Droga Ró¿owa � etap III faza 1 a � w³¹czenie ul. Lotników w ul. Wielkopolsk¹ 
 
Drogi publiczne gminne 
- ul. My�liwska 
- ul. Kaprów 
 - o� D¹browa � uzupe³nienie nawierzchni drogowych na ul: Serdecznikowej, Nowowiczliñskiej, 
Pio³unowej, Sza³wiowej 
- ul. Cumowników 
 
O�wiata i wychowanie � szko³y podstawowe 
- budowa Sali sportowej przy Z.S. Nr. 4 � Gdynia Grabówek 
- budowa windy w S.P. Nr.9 Gdynia Witomino 
- adaptacja mieszkania na pomieszczenie do nauki w S.P. Nr. 29 Gdynia ul. �ciegiennego 
 
Licea ogólnokszta³c¹ce 
- przebudowa V L.O. w Gdyni Oksywie � etap III ( roboty budowlane w istniej¹cym budynku 
szkolnym oraz budowa ³¹cznika pomiêdzy budynkiem szko³y a istniej¹c¹ sal¹ gimnastyczn¹) 
 
Technika zawodowe 
- kot³ownia z wymian¹ instalacji c.o. w Zespole Szkó³ Kolejowych etap II 
 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska � gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
- kanalizacja deszczowa w ul. Miêtowej 
 
Schroniska dla zwierz¹t 
- modernizacja klatek dla zwierz¹t wraz z budow¹ przy³¹cza kanalizacji sanitarnej w schronisku 
�Ciapkowo�. 
 
O�wietlenie ulic 
- o�wietlenie ul. Huzarskiej i U³añskiej 
- o�wietlenie ul. Zielonej � etap I 
  
Inwestycje komunalne  
lokalne inicjatywy inwestycyjne 
- budowa ul. Zbo¿owej � inicjator TBS � CZYNSZÓWKA� 
- ul. Szefki etap II � inicjator PB � PANORAMA� 
- uzbrojenie osiedla przy ul. �ród³o Marii � inicjator GI � HOSSA� 
- budowa odcinka ulicy Krzemowej- inicjator �VECTOR� Sp. z o.o. 
- budowa I etapu ul. Lipowej � inicjator PB � PANORAMA� 
- budowa drogi dojazdowej do budynków przy ul. Zielonej � inicjator Zrzeszenie Budowy Domów 
� LOTNIK� 
- budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wielkopolskiej � inicjator GI � HOSSA� 
budowa kanalizacji sanitarnej do budynku Nr.46A przy ul. ¯wirowej � inicjator P. Sylwia 

Rybakowska � Lach 
- budowa sieci wodoci¹gowej do posesji Nr. 106 B przy ul. Olgierda � inicjator �P. Mariusz Paj¹k 
- kanalizacja deszczowa w ul. £owickiej i Ma³opolskiej � inicjator STM PB Grabarczyk, Adamczyk 
- o�wietlenie ulic: Migda³owej, Owocowej, Warzywnej i Truskawkowej � inicjator Spo³eczny 

Komitet Budowy O�wietlenia Ulic D¹browa 
 
Kultura fizyczna i sport  
- budowa kompleksu boisk w Gdyni - GOSiR 
 

3. 2004 Transport 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
- Droga Ró¿owa � etap III faza 1 c � wiadukt w ul. Stryjskiej 
- modernizacja s³upów trakcyjno - o�wietleniowych przy ul. Morskiej 
 
Drogi publiczne gminne 
- ul. Kowieñska � etap II ( ³¹cznik ul. Druskiennickiej z ul. Lidzk¹) 
- ul. Dembiñskiego � etap I 
- ul. Powstania Wielkopolskiego 
modernizacja dróg gminnych w tym: 
- dwa ci¹gi schodów terenowych od ul. Ejsmonda na Bulwar Nadmorski 
- remont schodów terenowych ( czê�æ gminna) przy ul. Chwaszczyñskiej nr.24 w Gdyni Karwinach 
- ul. Chwarznieñska  na odcinku � Starego Chwarzna� 
 
O�wiata i wychowanie � szko³y podstawowe 
- ocieplenie szybu windy w S.P. Nr. 9 ( ZSO Nr3) Gdynia Witamino 
-wentylacja grawitacyjna w ³¹czniku krytej p³ywalni przy Z.S. Nr.10 Gdynia Karwiny 
 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska - gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
- regulacja cieków naturalnych i kanalizacje burzowe � zbiornik  retencyjny � KRYKULEC� 
uzupe³nienie kanalizacji sanitarnej w tym: 
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4. 2005 Transport 
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 
- Droga Ró¿owa � etap III faza 1 b (wêze³ Al. Zwyciêstwa � ul. Wielkopolska) 
- Droga Ró¿owa � etap III faza 2 (odcinek od � SANIPORU� do ul. Lotników) 
- Trasa Kwiatkowskiego etap III - prace przygotowawcze polegaj¹ce  na  wyrêbie i wywózce drzew 
i tzw. karpin z pasa drogowego przebiegaj¹cego przez tereny le�ne  
 
Drogi publiczne gminne 
- ul. Z³ota � etap I 
- rozbiórka wojskowej bocznicy kolejowej Nr 502 z odbudow¹ nawierzchni ulic: Morska, 
Komandorska i Donimirskiego 
 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska � gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
- kan. deszczowa w ul. Algierskiej � Alzackiej 
- kan. sanitarna w ul. Chwaszczyñskiej  
- kan. sanitarna w ul. Horyda, P³k. D¹bka 
- kan. deszczowa w ul. Benis³awskiego 
- budowa sieci wodoci¹gowej i kan sanitarnej w drodze dojazdowej � przed³u¿enie ul. Sieradzkiej ( 
fragment inwestycji � Droga Ró¿owa � etap IV) 
 
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy ul. P³k. D¹bka � etap I 
 
 O�wietlenie ulic 
- o�wietlenie ul. Zielonej � etap III 
- o�wietlenie terenu rekreacyjnego przy ul. Narcyzowej 
- o�wietlenie ci¹gu pieszego przy ul. Halickiej 
- o�wietlenie ci¹gu pieszego pomiêdzy ulicami: Kopernika i Syrokomli 
- o�wietlenie ulicy Wyspiañskiego 
- o�wietlenie ul. Chwarznieñskiej etap I 
- o�wietlenie ul. Kadmowej 
- o�wietlenie ul. Porêbskiego 
 
Lokalne inicjatywy inwestycyjne 
- uzbrojenie osiedla � Sokó³ka III� �inicjator GI � HOSSA� 
- budowa odcinka kan. sanitarnej i wodoci¹gu w ul. ¯ó³kiewskiego 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  
- Muzeum Miasta Gdyni etap I (stan surowy zamkniêty z elewacj¹ i przy³¹czami) 

5. 2006 Turystyka  
- rozwój turystyki w rejonie Zatoki Gdañskiej - Marina 
 
Dzia³alno�æ Us³ugowa 
- Pomorski Park Technologiczny � przebudowa i rozbudowa istniej¹cych hal gara¿owych w Gdyni 
przy Al. Zwyciêstwa 96 -98 
 
Gospodarka komunalna i ochrona �rodowiska � gospodarka �ciekowa i ochrona wód 
- przebudowa kana³u deszczowego na odcinku od rowu otwartego wzd³u¿ torów PKP ( ulica Osada 
Kolejowa w Gdyni) do siedziby  
� Kombet� 
 
O�wiata i wychowanie � szko³y podstawowe 
- remont basenu w S. P. Nr. 39 przy ul. Unruga w Gdyni 
- remont kuchni z zapleczem S.P. Nr. 29 w Gdyni przy ul. �midowicza 

 

Czwarty cel strategiczny priorytetu GOSPO-
DARKA dotyczy turystyki. Obejmuje zagadnienia
zwiêkszenia ró¿norodno�ci us³ug turystycznych
realizowanych w Gdyni dla zró¿nicowanych grup
klientów, tworzenia lokalnych produktów marko-
wych jak równie¿ tworzenia infrastruktury dla tu-
rystyki biznesowej.

W latach 2002 - 2006 samorz¹d Gdyni konty-
nuowa³ rozpoczête wcze�niej oraz podj¹³ szereg
nowych inicjatyw, realizowanych samodzielnie i we
wspó³pracy z partnerami (inne samorz¹dy, orga-
nizacje pozarz¹dowe, biznes), których celem jest
zwiêkszenie atrakcyjno�ci turystycznej Gdyni przy
wykorzystaniu jej bogatych walorów naturalnych.

Oto przyk³ady:

-  budowa nowej siedziby Muzeum Miast Gdy-
ni i Muzeum Marynarki Wojennej

-  tramwaje wodne na Pó³wysep Helski (w okre-
sie od 1 lipca do 31 sierpnia 2006 r. katamarana-
mi m/s Rubin i m/s Agat obs³uguj¹cymi linie Tram-
waju wodnego nr 520 (Gdynia - Hel) i 530 (Gdy-
nia - Jastarnia), przewieziono 284 197 pasa¿e-
rów).

-  modernizacja mariny - basenu jachtowego
im. Gen. Mariusza Zaruskiego

-  wie¿a widokowa na Górze Donas
-  stanowiska artyleryjskie 11 Baterii Artylerii

Sta³ej w Red³owie drugi prom do obs³ugi linii Gdy-
nia - Karlskrona (wprowadzony w maju 2004 roku)

- nowe zaplecze konferencyjne (Hotel Kura-

cyjny, Pomorski Park Naukowo - Technologiczny,
Uniwersytet Gdañski Wydzia³ Biologii, Geografii I
Oceanologii)

-  rozbudowa us³ug gastronomicznych - Barra-
kuda na Bulwarze Nadmorskim, Tawerna Ormow-
ska przy molo w Or³owie, modernizacja Cafe Kon-
trast i Minga przy Pla¿y Sródmie�cie

- otwarcie dla publiczno�ci Planetarium Aka-
demii Morskiej

- rozbudowa bazy noclegowej (Hotel Kuracyj-
ny, Hotel Witomino, Hotel Antares)

Rozwojowi turystyki w Gdyni sprzyjaj¹ orygi-
nalne inicjatywy, imprezy i wydarzenia:

- Ogólnopolskie Spotkania Podró¿ników, ̄ egla-
rzy i Alpinistów oraz Fina³ Konkursu Kolosy w la-

Uwaga:
1/ w 2005r. - przygotowano do realizacji inwestycjê - Rozwój proekologicznego transportu publicznego w Gdyni - inwestycja realizowana przez Przed-

siêbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej,
2/ w 2003/2006 - przygotowano do realizacji inwestycjê - Uzbrojenie obszaru Gdynia Zachód w sieci wod.-kan. - inwestycja realizowana przez Przed-

siêbiorstwo Wodoci¹gów i Kanalizacji,
3/ w 2003/2006 - przygotowano do realizacji Inwestycjê - Przebudowa ulicy �wiêtojañskiej Etap II A i II B - inwestycja realizowana przez Wydzia³ Dróg

Urzêdu Miasta
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tach 2003-2006 - cykliczna impreza, która odby³a
siê w Gdyni o�miokrotnie. Szacunkowo, to ok.
10.000 osób na ka¿dej imprezie.

- Piknik Rodzinny w Or³owie oraz eliminacje
Mistrzostw �wiata w Po³awianiu Bursztynu - do
roku 2006 odby³y siê trzy edycje tej imprezy

- �wiêto ul. �wiêtojañskiej - cztery edycji im-
prezy w latach 2003 -2006, gromadz¹ce za ka¿-
dym razem po kilkadziesi¹t tysiêcy mieszkañców
i go�ci

- Aleja Statków Pasa¿erskich - jedyna w Pol-
sce aleja upamiêtniaj¹ca statki pasa¿erskie za-
wijaj¹ce do gdyñskiego portu. W latach 2003 -
2006 wmurowanych zosta³o 6 tablic, ogólnie ta-
blic jest 9. Aleja Statków Pasa¿erskich zainaugu-
rowana zosta³a w 2001 roku (poni¿ej zestawienie
ilo�ci statków i pasa¿erów, którzy przybyli do Gdyni
w latach 2003 - 2006).

- Lotne Miejskie Punkty Informacji Turystycz-

nej - funkcjonowa³y w latach 2004 - 2006
2004 rok -  LMPIT obs³u¿y³y ok. 8.000 osób, w

tym ok. 6.000 cudzoziemców.
2005 rok - LMPIT obs³u¿y³y ok. 9.100 osób, w

tym ok. 4.480 cudzoziemców.
2006 rok - LMPIT obs³u¿y³y ok. 14.360 osób,

w tym 11.180 cudzoziemców.
Oto inicjatywy na rzecz rozwoju turystyki, re-

alizowane w latach 2002 2006,
za które samorz¹d Gdyni, otrzyma³ nagrody i

wyró¿nienia:
- Nagroda Marsza³ka Województwa Pomor-

skiego
dla Urzêdu Miasta Gdyni za stronê internetow¹

www.gdynia.pl promuj¹c¹ walory turystyczne Po-
morza, 2002 r.

- Dyplom uznania Marsza³ka Województwa
Pomorskiego

dla Miasta Gdyni w podziêkowaniu za dzia³al-

Na rosn¹c¹ atrakcyjno�æ Gdyni wskazuje statystyka.

Statki pasa¿erskie w Gdyni

Rok zawiniêcia Liczba zawiniêæ Liczba pasa¿erów w 
tranzycie  

2003 95 58.411 
2004 82 72.977 
2005 94 88.723 
2006 89 94.135 

�ród³o: Port Gdynia 
Promowy ruch turystyczny

Rok Liczba pasa¿erów przewieziona przez Stena Line 
2003 r.  386.142 
2004 r. 420.869 
2005 r.  359.800 

�ród³o: Port Gdynia 

Ruch turystyczny w Basenie Jachtowym

Wykorzystanie gdyñskiej bazy noclegowej

Rok Korzystaj¹cy z noclegów 
2003 r. 95.153 
2004 r. 96.076  
2005 r. 100.177 

�ród³o: dane z Rocznika Statystycznego Gdyni 2001 - Urz¹d Statystyczny Gdañsk 

Liczba osób odwiedzaj¹cych muzea w Gdyni

Rok Akwarium Gdyñskie ORP �B³yskawica� Muzeum - ¯aglowiec �Dar Pomorza� 
2003 r. 304.062 (I-X) ok. 125.500 (1.V-30.XI) 81.511 (I-IX), (VI-IX - 67.052) 
2004 r. 320.062  

300.028 (I-IX) 
226.726 (VI-IX) 

ok. 123.000 (1.V-30.XI) 86.769 (II-XI) 

2005 r. 309.001 (I-IX)  
233.801 (VI-IX) 

131.605 (1.V-30.IX), od 1.X okrêt w 
remoncie 

84.770 (I-IX) 
69.932 (VI-IX) 

�ród³o: dane Akwarium Gdyñskiego, ORP �B³yskawica�, Muzeum - ¯aglowca �Daru Pomorza� 

Scena Letnia Teatru Miejskiego

Rok Ilo�æ widzów 
2003 r.     7.159 
2004 r.   10.000 
2005 r.   15.000 

�ród³o: dane Teatru Miejskiego 

no�æ na rzecz rozwoju turystyki w województwie
pomorskim, 2003 r.

- Miasto Gdynia otrzyma³o Nagrodê G³ówn¹ w
kategorii "Najlepsza impreza turystyczna w 2004
roku" za organizacjê VI Ogólnopolskich Spotkañ
Podró¿ników, ¯eglarzy i Alpinistów oraz konkurs
Kolosy 2003. W tej samej kategorii Gdynia otrzy-
ma³a równie¿ wyró¿nienie za Lotne Miejskie Punk-
ty Informacji Turystycznej.

-W ramach konkursu "Najlepsza promocja tu-
rystyki 2005", którego celem jest wy³onienie oraz
nagrodzenie najlepszej inwestycji, imprezy i pu-
blikacji promuj¹cej turystykê w województwie po-
morskim Gdynia otrzyma³a dwa wyró¿nienia: w
kategorii inwestycja turystyczna - modernizacja
Mariny Gdynia; w kategorii impreza - �wiêto ul.
�wiêtojañskiej

Rok Ilo�æ wej�æ/wyj�æ jednostek 
2003 r. - 1.366 wej�æ/wyj�æ jednostek krajowych 

- 150 wej�æ/wyj�æ jednostek zagranicznych 
2005 r. - 1.149 wej�æ/wyj�æ jednostek krajowych 

- 91 wej�æ/wyj�æ jednostek zagranicznych 
(modernizacja mariny, brak ca³odobowych dy¿urów bosmanów) 

2006 r. - 2.160 wej�æ/wyj�æ jednostek krajowych 
- 220 wej�æ/wyj�æ jednostek zagranicznych 

�ród³o: dane Gdyñskiego O�rodka Sportu i Rekreacji 
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Pi¹ty cel strategiczny priorytetu GOSPODAR-
KA dotyczy instytucjonalnej wspó³pracy w skali
konurbacji trójmiejskiej. Akcentuje problem wspó³-
dzia³ania o�rodków decyzyjnych i opiniotwórczych,
prowadzenia wspólnego lobbingu na rzecz roz-
wi¹zywania istotnych problemów rozwoju ponad-
lokalnego i regionalnego, integrowania systemów
infrastruktury komunalnej oraz zespolenia koncep-
cji i programów rozwojowych w obrêbie konurba-
cji.

Chocia¿ nie uda³o siê, mimo deklaracji i po-
dejmowanych dzia³añ, zrealizowaæ w latach 2002
- 2006 wspólnej inicjatywy zintegrowanego biletu
elektronicznego w obrêbie aglomeracji trójmiej-
skiej, to warto wymieniæ inne, niemniej warto�cio-
we, skutecznie realizowane przedsiêwziêcia.

 - w lipcu 2006 r w Sopocie podpisano porozu-
mienie prezydentów Gdañska, Gdyni i Sopotu w
sprawie przyst¹pienia do prac nad stworzeniem
tzw. Inteligentnego Systemu Zarz¹dzania Ruchem
na obszarze Trójmiasta, który zak³ada m.in. ste-
rowanie sygnalizacj¹ �wietln¹,  nadawanie prio-
rytetów na skrzy¿owaniach dla pojazdów uprzy-
wilejowanych i transportu publicznego,  zarz¹dza-
nie bezpieczeñstwem ruchu drogowego,  zarz¹-
dzanie dostêpem do miejsc parkingowych,  infor-
macje o ruchu drogowym, a tak¿e zarz¹dzanie
taborem, informacje dla pasa¿erów w pojazdach
i na przystankach,  monitoring przystanków i po-
jazdów.

Prace nad systemem uwzglêdniaæ bêd¹ rów-
nie¿ komplementarne dzia³ania, planowane zarów-
no przez Gdañska Dyrekcjê Dróg Krajowych i
Autostrad na Obwodnicy Trójmiasta jak i SKM w
zwi¹zku z komputerowym sterowaniem ruchem
poci¹gów.

Koordynacjê prac powierzono Miastu Gdynia.
- Od 2 pa�dziernika 2006. Gdynia ma dwa

po³¹czenia trolejbusowe z Sopotem, oprócz linii
21, tak¿e liniê 31

- 30 sierpnia 2006 r rada Miasta Gdyni przyjê-
³a program rozbudowy �cie¿ek rowerowych, który
sta³ siê czê�ci¹ projektu wspólnie przygotowane-
go przez samorz¹dy Gdyni, Gdañska i Sopotu pt:"
Rozwój komunikacji rowerowej w latach 2007-
20013". Dziêki temu powstanie szlak, ³¹cz¹cy ca³e
trójmiasto.

* * *
Gdynia jest jednym z krajowych liderów pod

wzglêdem kwot przyznanych przez UE.
W ci¹gu mijaj¹cej kadencji samorz¹d pozyska³

dofinansowanie z Unii Europejskiej na 40 projek-
tów o ³¹cznej warto�ci ponad 650 milionów z³o-
tych. Za pieni¹dze europejskie, obok inwestycji,
realizowane s¹ tak¿e przedsiêwziêcia spo³eczne.
£¹czna kwota pozyskanych przez Gdyniê �rod-
ków z UE w  latach 2002-2006, to 416 milionów
z³otych.

Poni¿ej informacja o wszystkich realizowanych
przez Gminê Miasta Gdyni projektach finansowa-
nych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spój-
no�ci lub innych funduszy Unii Europejskiej (wg
stanu na dzieñ 10 lipca 2006 roku)

Projekty obecnie realizowane
 ISPA
ISPA 2003, nr 2003/PL/16/P/PE/038, Program

porz¹dkowania gospodarki wodno-�ciekowej na
terenie gmin Komunalnego Zwi¹zku Gmin Dolina
Redy i Chylonki oraz gmin Puck i Wejherowo, 2004

� 2008, dofinansowanie 27 mln EUR, w tym dla
Gdyni

19 mln EUR.
Celem projektu jest zapewnienie dobrej jako-

�ci wody pitnej na ca³ym obszarze dzia³ania Przed-
siêbiorstwa Wodoci¹gów i Kanalizacji (PEWIK)
oraz ochrona wód Zatoki Puckiej poprzez przy-
wrócenie jej pierwotnego stanu, obecnie podda-
nego presji zanieczyszczeñ bakteriologicznych,
ograniczaj¹cych gospodarcze i turystyczne korzy-
stanie z wód Zatoki i pla¿ w tym rejonie. W ra-
mach projektu zostanie przebudowana oczysz-
czalnia �cieków w po³¹czeniu z równoczesn¹ roz-
budow¹ systemu kanalizacji sanitarnej oraz do-
stosowane zostan¹ rozmiary i lokalizacja ujêæ
wodnych do pozostaj¹cych w dyspozycji zasobów
wód podziemnych i powierzchniowych.

Budowa sieci wodoci¹gowo - kanalizacyjnej na
terenie Gdyni Zachód (dzielnica Chwarzno-Wicz-
lino) wi¹¿e siê z realizacj¹ infrastruktury technicz-
nej na terenach rozwojowych, dotychczas ma³o
uzbrojonych, przeznaczonych pod nowe budow-
nictwo.

Beneficjentem �rodków, inwestorem i eksplo-
atatorem sieci i obiektów jest PEWIK Sp. z o.o. w
Gdyni. Bezpo�rednimi beneficjentami przedsiê-
wziêcia s¹ mieszkañcy miast: Gdynia, Rumia,
Reda, Wejherowo i gmin wiejskich: Kosakowo i w
czê�ci � Wejherowo oraz Puck.

FUNDUSZE STRUKTURALNE
EFS w ramach SPO-RZL (1.4), nr WUE/0041/

III/05/F, Niepe³nosprawny pracownik na otwartym
rynku pracy, 2005 - 2006, Bud¿et 106 995 z³, do-
finansowanie 103 323 z³.

Celem projektu jest udostêpnienie osobom nie-
pe³nosprawnym oferty poradnictwa zawodowego
poprzez doskonalenie istniej¹cych instrumentów
rynku pracy w zakresie wspó³pracy z niepe³no-
sprawnymi beneficjentami (przeszkolenie 15 trój-
miejskich doradców zawodowych) oraz udziele-
nie osobom niepe³nosprawnym pomocy poprzez
objêcie indywidualnym i grupowym poradnictwem
zawodowym.

Uzupe³nieniem projektu jest zorganizowanie
kampanii informacyjno- promocyjnej w zakresie
zatrudniania osób niepe³nosprawnych skierowa-
nej do pracodawców. Koordynatorem projektu jest
Urz¹d Miasta Gdyni, a partnerami s¹: Fundacja
Gospodarcza w Gdyni oraz Powiatowy Urz¹d Pra-
cy w Gdyni.

EFS w ramach SPO-RZL (1.5), nr
DWF_1.5_2_228, Gdyñski Spinaker � Aktywiza-
cja d³ugotrwale bezrobotnych, samotnych rodzi-
ców na rynku pracy, 2006 - 2007, Bud¿et 421 899
z³, dofinansowanie 334 080 z³.

Celem bezpo�rednim projektu jest zwiêksze-
nie aktywno�ci na rynku pracy, w okresie 14 mie-
siêcy, 52 d³ugotrwale bezrobotnych, samotnych
rodziców korzystaj¹cych ze �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej. Projekt sk³ada siê z dwóch kompo-
nentów: w pierwszym dzia³ania prowadz¹ do
zwiêkszenia umiejêtno�ci radzenia sobie w po-
wrocie na rynek pracy grupy odbiorców (szkole-
nia i indywidualne wsparcie, grupy wsparcia), w
drugim - do zwiêkszenia efektywno�ci wsparcia
tych osób przez instytucje pomocy spo³ecznej
(szkolenie kadr - 10 pracowników instytucji po-
mocy spo³ecznej, innowacyjne metody i narzêdzia
pracy, poprawa standardów wsparcia).

"Gdyñski Spinaker" realizowany jest w partner-
stwie samorz¹du terytorialnego - Gminy Miasta
Gdynia i organizacji pozarz¹dowej � Stowarzysze-
nia �Razem�. Koordynatorem projektu jest Miej-
ski O�rodek Pomocy Spo³ecznej.

EFS w ramach ZPORR (2.2), nr Z/2.22/II/2.2/
4/05, Fundusz stypendialny dla uczniów gdyñskich
szkó³ ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2005/
2006, 2005 � 2006, Bud¿et 297 610 z³, dofinan-
sowanie 297 610 z³.

Projekt dotyczy wyrównywania szans eduka-
cyjnych uczniów pochodz¹cy z obszarów wiej-
skich, którzy osi¹gaj¹ bardzo dobre wyniki w na-
uce i z powodu trudno�ci materialnych nie wybie-
raj¹ szko³y w mie�cie, do której aspiruj¹. Stypen-
dia przeznaczone s¹ na pokrycie kosztów dojaz-
du, ewentualnego zakwaterowania i innych wy-
datków zwi¹zanych z nauk¹.

EFRR w ramach ZPORR (1.6), nr Z/2.22/I/1.6/
2/2004, Rozwój proekologicznego transportu pu-
blicznego w Gdyni, 2005 � 2006, Bud¿et 53 950
339 z³, dofinansowanie

21 410 355 z³.
Celem projektu jest zwiêkszenie dostêpno�ci

do sieci transportu publicznego, poprawa jako�ci
i sprawno�ci funkcjonowania ekologicznego sys-
temu transportowego w Gdyni oraz wzrost poten-
cja³u inwestycyjnego miasta poprzez budowê no-
wej zajezdni trolejbusowej w Gdyni - Leszczyn-
kach, budowê budowa nowych linii trolejbusowych
o d³. 10,6 km oraz zakup 10 nowych trolejbusów
niskopod³ogowych. Projekt realizowany przez
spó³kê komunaln¹ Przedsiêbiorstwo Komunika-
cji Trolejbusowej Sp. z o.o., Gmina Miasta Gdyni
zapewnia wk³ad krajowy dla projektu.

EFRR w ramach ZPORR (1.1), nr Z/2.22/I/
1.1.1/286/05, Droga Ró¿owa IV etap � rozbudo-
wa ulicy Lotników w Gdyni, 2006 � 2008, Bud¿et
31 032 994 z³, dofinansowanie 11 964 953 z³.

Celem projektu jest poprawa dostêpno�ci ko-
munikacyjnej aglomeracji trójmiejskiej poprzez
rozbudowê gdyñskiego uk³adu komunikacyjnego
usprawniaj¹cego dostêp do sieci dróg krajowych
w ramach VI Korytarza Transeuropejskiej Sieci
Transportowej.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa jedno-
pasmowej obecnie ul. Lotników w Gdyni na od-
cinku ponad 700 metrów, która obejmuje moder-
nizacjê lewej (d³. 712m) i budowê prawej jezdni
(d³. 723m) wraz z dwoma pasami w³¹czeniowymi
(485m).

Wybudowana Droga Ró¿owa zapewni bezpo-
�rednie, sprawne skomunikowanie pd. - zach.
dzielnic mieszkaniowych miasta z centrum i tere-
nami portu i stoczni. Dziêki temu �ródmie�cie
Gdyni zostanie odci¹¿one z aglomeracyjnego ru-
chu tranzytowego i miêdzydzielnicowego.

EFRR w ramach SPO-T, nr SPOT/1.2.3/7/04,
Rozbudowa ulicy Janka Wi�niewskiego

w Gdyni � etap II, 2005 � 2006, Bud¿et 68 861
240 z³, dofinansowanie 51 392 805 z³.

Zasadniczym celem projektu jest usprawnie-
nie dostêpu od strony l¹du do rejonów prze³adun-
kowych w Porcie Gdynia, konieczne dla rozwoju i
wzrostu konkurencyjno�ci Portu.

Inwestycja planowana do realizacji w ramach
projektu dotyczy przebudowy ul. Janka Wi�niew-
skiego na odcinku 2 km od Wêz³a Ofiar Grudnia
�70 do Estakady Kwiatkowskiego
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i obejmuje modernizacjê obecnej jednopasmo-
wej ulicy, budowê drugiego pasa ruchu wraz

z budow¹ wiaduktu drogowego o klasie A oraz
budowê sygnalizacji �wietlnej na wê�le

z Tras¹ Kwiatkowskiego. W niezbêdnym za-
kresie dokonana zostanie przebudowa infrastruk-
tury koliduj¹cej. W rezultacie tych dzia³añ powsta-
nie droga dwujezdniowa dwupasmowa.

W wyniku realizacji projektu poprawie ulegnie
uk³ad drogowy oraz nast¹pi rozwój terenów por-
towo - przemys³owych. Rozbudowana ul. Janka
Wi�niewskiego wraz z wybudowanym wiaduktem
zwiêkszy dostêpno�æ komunikacyjn¹ Portu Gdy-
nia oraz umo¿liwi sprawn¹ komunikacjê pomiê-
dzy pó³nocnymi dzielnicami Gdyni a �ródmie-
�ciem, a tak¿e w sposób istotny wp³ynie na skró-
cenie czasu przejazdu osób i ³adunków oraz p³yn-
no�æ i bezpieczeñstwo ruchu.

EFRR w ramach SPO-T, nr SPOT/1.2.3/6/204,
Budowa Trasy Kwiatkowskiego

w Gdyni � III etap, 2005 � 2007, Bud¿et 255
275 260 z³, dofinansowanie 189 206 445 z³.

Projekt ma na celu stworzenie nowoczesnego
systemu drogowego ³¹cz¹cego Port Gdynia

z sieci¹ dróg krajowych i miêdzynarodowych
poprzez budowê brakuj¹cego odcinka drogi dwu-
jezdniowej dwupasmowej pomiêdzy istniej¹c¹
Estakad¹ Kwiatkowskiego a Obwodow¹ Trójmia-
sta.

Zakres projektu obejmuje budowê drogi o pa-
rametrach klasy GP2/2 o d³ugo�ci 3,5 km, w tym
budowê trzech wiaduktów, k³adek i przepustów
pieszo-jezdnych oraz modernizacjê istniej¹cej
Estakady Kwiatkowskiego nad ul. Morsk¹.

Realizacja przedsiêwziêcia przyczyni siê do
pe³nego wykorzystania Autostrady A1 jako g³ów-
nego po³¹czenia drogowego obs³uguj¹cego miê-
dzynarodowy ruch pasa¿erski i towarowy w uk³a-
dzie Pó³noc � Po³udnie, a tak¿e wp³ynie na wzrost
konkurencyjno�ci gdyñskiego portu, przyczynia-
j¹c siê do jego dynamicznego rozwoju w oparciu
o istniej¹ce nowoczesne terminale prze³adunko-
we, a tak¿e nowe, planowane do realizacji. Za-
koñczenie budowy Trasy Kwiatkowskiego uwolni
dzielnice �ródmiejskie Gdyni, Sopotu i Gdañska
od tranzytu ciê¿kiego transportu, skutkuj¹c zwiêk-
szeniem bezpieczeñstwa i p³ynno�ci ruchu dro-
gowego oraz popraw¹ warunków zdrowotnych i
¿ycia mieszkañców.

Inicjatywa Wspólnotowa Program S¹siedztwa
INTERREG III B, Baltic Cruise Project, 2005 �
2007, Bud¿et gdyñskiej czê�ci projektu 30 000
EUR, w tym dofinansowanie 15 000 EUR.

Zadaniem projektu jest promocja miast i por-
tów le¿¹cych wokó³ Ba³tyku w�ród �wiatowych
touroperatorów i armatorów statków pasa¿erskich.
Kooperacja ba³tyckich portów ma na celu skon-
centrowanie wysi³ków na wypromowaniu wspól-
nej marki, upowszechnieniu w �wiadomo�ci ar-
matorów pozytywnego wizerunku portów ba³tyc-
kich, wymianê do�wiadczeñ i upowszechnianie
najlepszych praktyk, a do po³owy 2007 roku zwiêk-
szenie liczby turystów w portach Ba³tyku o 20 %.

Pomys³ wspólnej promocji zainicjowa³y w³adze
Sztokholmu i Kopenhagi. Uczestnikami projektu
jest 12 portów z 10 krajów. Obok Gminy Miasta
Gdyni, Zarz¹du Morskiego Portu Gdynia i ww. s¹
to: St. Petersburg, Tallin, Helsinki, Rostok, Ryga,
K³ajpeda, Turku, Kalmar i Oslo.

Inicjatywa Wspólnotowa Program S¹siedztwa
INTERREG III A Polska - Litwa - Obwód Kalinin-
gardzki, Poprawa czysto�ci wód Morza Ba³tyckie-
go poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej
� I etap (RAINNET I), nr 2005/078, 2005 � 2007,
Bud¿et gdyñskiej czê�ci projektu 754 887 EUR,
w tym dofinansowanie 517 852 EUR.

Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilo-
�ci zanieczyszczeñ odprowadzanych z wodami
opadowymi i powierzchniowymi do Morza Ba³tyc-
kiego z obszarów po³udniowo-wschodniej czê�ci
Regionu Morza Ba³tyckiego.

G³ówne dzia³ania w ramach projektu obejmuj¹
opracowanie koncepcji rozwoju systemów gospo-
darki wodnej oraz przygotowanie dla wszystkich
partnerów dokumentacji technicznych inwestycji
o kluczowym znaczeniu dla poprawy czysto�ci
wód Ba³tyku. Ponadto planuje siê zorganizowa-
nie forum wymiany do�wiadczeñ i wiedzy dla po-
prawy funkcjonowania systemów gospodarki wod-
nej poprzez organizacjê seminariów, spotkañ kon-
sultacyjnych, utworzenie strony internetowej, wy-
danie publikacji oraz promocjê projektu w me-
diach. Liderem projektu jest Gdynia, partnerami
w projekcie s¹: K³ajpeda na Litwie, Kosakowo,
Reda, Rumia i Wejherowo w Polsce.

Inicjatywa Wspólnotowa Program S¹siedztwa
INTERREG III A Polska - Litwa - Obwód Kalinin-
gradzki, Baltic Innovation Bridge � Strengthening
economic & technological cooperation of Gdynia
and Klaipeda (Baltinno), nr 2005/079, 2005 �
2006, Bud¿et 497 177 EUR, dofinansowanie 314
838, w tym dla Gdyni 219 795 EUR.

G³ównym celem projektu "BALTINNO" jest roz-
wijanie konkurencyjno�ci gospodarek Regionu
Pomorskiego i Regionu K³ajpedy poprzez wspó³-
pracê transgraniczn¹ w zakresie transferu tech-
nologii oraz wdra¿ania innowacji.

Ze �rodków unijnych zostan¹ wyposa¿one
nowoczesne kompleksy konferencyjne w obu par-
kach, umo¿liwiaj¹ce nawi¹zywanie po³¹czeñ wi-
deokonferencyjnych pomiêdzy przedsiêbiorcami,
naukowcami, studentami itp. Gdyñski kompleks
bêdzie s³u¿y³ wszystkim mieszkañcom regionu
pomorskiego. W ramach projektu "BALTINNO"
przewiduje siê m.in. zrealizowanie dwóch miêdzy-
narodowych konferencji, transmitowanych do sie-
dzib partnerów oraz zawi¹zanie sektorowych grup
roboczych realizuj¹cych wspólne projekty nauko-
we, badawcze i technologiczne.

Partnerami w projekcie s¹ Parki Naukowo-
Technologiczne w Gdyni i K³ajpedzie.

Inicjatywa Wspólnotowa Program S¹siedztwa
INTERREG III B Region Morza Ba³tyckiego, Bal-
tic Urban Sustainable Transport Implementation
and Planning (Bustrip), nr 2005/008, 2005 � 2007,
Bud¿et 3 127 304 EUR, dofinansowanie 1 731
871 EUR, w tym dla Gdyni 68 760 EUR.

Projekt ma na celu poprawê jako�ci �rodowi-
ska w przestrzeni miejskiej poprzez wprowadze-
nie ograniczeñ dla niekontrolowanego rozrasta-
nia siê miast oraz ruchu miejskiego, a tym sa-
mym redukcjê zanieczyszczeñ komunikacyjnych.

Dzia³ania w projekcie obejmuj¹ opracowanie
koncepcji rozwoju zrównowa¿onych systemów
transportowych, �rodowiskowych i planistycznych
w miastach uczestnicz¹cych w projekcie. Rezul-
taty realizacji projektu zgromadzone zostan¹ w
formie publikacji oraz na no�niku CD w celu udo-

stêpnienia innym miastom z Regionu Morza Ba³-
tyckiego.

Dziêki realizacji projektu gminy partnerskie
bêd¹ przygotowane do podjêcia kompleksowych
dzia³añ infrastrukturalnych w zakresie rozbudowy
systemów zrównowa¿onego transportu miejskie-
go. Liderem projektu jest Komisja ds. �rodowi-
ska Zwi¹zku Miast Ba³tyckich, a partnerami 16
miast z 9 krajów Regionu Morza Ba³tyckiego, w
tym Gdynia.

Instrument Finansowy Wspierania Rybo³ów-
stwa (IFWR) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego � Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb
(3.3), Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni �
Or³owie - I etap, nr OR11-61522-OR1100008/05,
2006, Bud¿et 646 235 z³, dofinansowanie 646 235
z³.

Celem ogólnym projektu jest utrzymanie ist-
niej¹cego od pocz¹tku ubieg³ego wieku tradycyj-
nego rybo³ówstwa przybrze¿nego w Gdyni � Or-
³owie, silnie zakorzenionego w tradycji nadmor-
skiej Gdyni.

Dzia³ania w ramach projektu obejmuj¹ remont
budynku znajduj¹cego siê przy ul. Or³owskiej w
Gdyni (tzw. boksów rybackich) wraz z budow¹ in-
frastruktury technicznej na przyleg³ym do budyn-
ku terenie. W wyniku realizacji inwestycji poprawi
siê stan sanitarno � higieniczny boksów rybac-
kich. Pomieszczenia s³u¿¹ce rybakom wyposa-
¿one zostan¹ w szereg stalowych rega³ów, sto-
³ów roboczych oraz zlewozmywaków. Dziêki utwo-
rzeniu myjni skrzyñ oraz ch³odni wyposa¿onej w
ch³odziarki i wytwornicê lodu, poprawi¹ siê wa-
runki magazynowania ryb. Poprawie ulegnie rów-
nie¿ wygl¹d zewnêtrzny budynku znajduj¹cego siê
w przystani rybackiej, co wp³ynie na wzrost jej
atrakcyjno�ci turystycznej oraz podniesie walory
turystyczno � kulturowe obszaru przyleg³ego do
mola w Gdyni � Or³owie.

Instrument Finansowy Wspierania Rybo³ów-
stwa (IFWR) w ramach Sektorowego Programu
Operacyjnego � Rybo³ówstwo i Przetwórstwo Ryb
(3.3), Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni �
Or³owie - II etap, nr OR11-61522-OR1100018/06,
2006, Bud¿et 272 986 z³, dofinansowanie 267 229
z³.

Projekt obejmuje wykonanie uk³adu czterech
wyci¹garek elektrycznych posadowionych na be-
tonowych fundamentach na pla¿y przed budyn-
kiem tzw. boksów rybackich (zmodernizowanych
w ramach I etapu inwestycji) oraz budowê dalby
zwrotnej, stanowi¹cej konstrukcjê no�n¹ dla za-
czepu wyci¹garek, zakotwionej na obszarze mor-
skim.

W wyniku realizacji inwestycji, dziêki zainsta-
lowaniu uk³adu wyci¹gowego z kompletem lin i
kr¹¿ków, pracuj¹cych w oparciu o zakotwion¹ w
odleg³o�ci ok. 100 metrów od brzegu dalbê, u³a-
twiona zostanie praca rybaków, a tak¿e w znacz-
nym stopniu podniesie siê poziom bezpieczeñstwa
podczas operacji wyci¹gania ³odzi na brzeg i ich
wodowania.

Gdynia uzyska³a tak wielkie dotacje, gdy¿ zg³a-
szane przez samorz¹d projekty  by³y przeznaczo-
ne na realizacjê celów  wa¿nych dla rozwoju Mia-
sta, regionu i Polski, a ponadto zosta³y one przy-
gotowane nale¿ycie pod wzglêdem formalnym.


