
UCHWAŁA NR .................... 
 

RADY MIASTA GDYNI 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zmiany nazwy części ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
2020 r. poz. 713 z późn. zm.1)) Rada Miasta uchwala co następuje: 

§ 1.  Zmienia się nazwę części ulicy Chwarznieńskiej oznaczonej na planie zagospodarowania 
przestrzennego nr 2208 jako 39 KD-L 1/2, na odcinku od ronda na skrzyżowaniu z ulicą oznaczoną w tymże 
planie jako 51 KD-D 1/2 do ronda na skrzyżowaniu z ulicą opisaną w tymże planie jako 40 KD-D 1/2, na 
Władysława Wagnera.  

§ 2.  Położenie miejsc wymienionych w par.1 określa załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni: 
Joanna Zielińska

 
1) Zmiany: Dz.U. z 2020 r. nr 1378 
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Gdyni
z dnia .................... 2021 r.
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UZASADNIENIE

W chwili obecnej ze wspomnianego w paragrafie 1 niniejszej uchwały ronda wybiegają w cztery strony

świata drogi, przy każdej z których zbudowane domy mają nadany adres odnoszący się do ulicy

Chwarznieńskiej. Jest to sytuacja powodująca wiele nieporozumień i wskutek tego utrudniająca życie

zarówno samym mieszkańcom, jak i ich gościom, dostawcom i klientom. Nie do zaakceptowania jest

powodowanie możliwości opóźnienia interwencji wezwanych na pomoc służb ratunkowych wskutek

wyboru niewłaściwej drogi.

Odcinkowi ulicy Chwarznieńskiej wybiegającemu ze wspomnianego ronda w kierunku zachodnim

proponuje się nadać imię Władysława Wagnera.

Władysław Wagner (1912-1992) to syn gdynian z wyboru, urodzony w Krzyżowej Woli (obecnie dzielnicy

Starachowic), absolwent gdyńskiego gimnazjum miejskiego, aktywny harcerz. Dokonał niebywałego

wyczynu opływając łodzią żaglową kulę ziemską jako jeden z pierwszych ludzi na świecie. Rejs rozpoczął

wkrótce po ukończeniu szkoły w roku 1932 a ukończył już po wybuchu II wojny światowej w 1939.

Zamknięcie pętli okołoziemskiej nastąpiło po przełamaniu wielu poważnych trudności. Wystarczy

wspomnieć, iż rozpoczął go na jednostce nazwanej Zjawa, która była własnoręcznie wyremontowanym

wrakiem odnalezionej przez niego, a porzuconej przez byłego właściciela, łodzi rybackiej, kontynuował

na Zjawie II zbudowanej w Brazylii - a zakończył na Zjawie III wybudowanej od podstaw wg jego projektu

w Guayaquil w Ekwadorze. Na rufie każdej z tych jednostek umieszczał nazwę portu macierzystego, czyli

Gdyni. Na pokrycie kosztów budowy nowych jednostek musiał sam na miejscu zapracować. Trudy swojej

wyprawy opisał w dwóch książkach – opublikowanych w Polsce jeszcze w trakcie rejsu. Druga z nich

wyszła też w języku angielskim w 1988r. Ponadto na temat jego rejsu ukazało się mnóstwo artykułów

głównie w prasie krajów i portów do których zawijał. W czasie II wojny światowej pływał w konwojach

z zaopatrzeniem wojennym. Również całe jego późniejsze życie związane było z pracą na morzu. Zmarł

w roku 1992 w USA, ale spoczywa na cmentarzu witomińskim w Gdyni.

Wydarzenia i okoliczności historyczne sprawiły, że wielkie na ówczesne czasy osiągniecie nie zostały

w Polsce odpowiednio uczczone i niemal zapomniane. Nadanie nazwy ulicy, przy której budowane jest

duże osiedle mieszkaniowe, będzie formą przypomnienia tego wybitnego Polaka i gdynianina.
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