
UCHWAŁA  NR II/11/2015 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 21.04.2015 

w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa do ujęcia w  budżecie 

Miasta Gdańska na rok 2016 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt  9 Statutu jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik nr 1 do  

uchwały nr LII/1172/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala, co następuje: 

§ 1 

Rada Dzielnicy Osowa przyjmuje następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Osowa z wnioskiem 

o ujęcie ich  w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2015: 

1. Remont ulicy Kielnieńskiej jako infrastruktury towarzyszącej  PKM, 

2. Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Chirona oraz 

Bliźniąt, 

3. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Niedziałkowskiego, 

4. Dokończenie budowy sięgacza ul. Balcerskiego, 

5. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych na ulicach Niedziałkowskiego, Biwakowej, 

Balcerskiego i Sołdka, 

6. Budowa ulicy Iławskiej, 

7. Budowa pełnowymiarowego boiska przy Szkole Podstawowej nr 81. 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Uzasadnienie 

1. Remont ulicy Kielnieńskiej, jako drogi dojazdowej do przystanku/przystanków PKM, położonych 

w Osowej  jest sprawą pilną i dużej wagi dla poprawy bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, 

także tych dojeżdżających do przystanku PKM z Chwaszczyna, Kielna, Miszewa i innych 

okolicznych miejscowości. Nawierzchnia ulicy Oliwskiej ( przedłużenie ulicy Kielnieńskiej w 

gminie Żukowo) od granic Gdańska do Chwaszczyna, została wyremontowana w roku 2014. 

Przebudowa Kielnieńskiej  na terenie Gdańska Osowej jest nieozowna. Inwestycja ta może 

skorzystać z dofinansowania z budżetu Marszałka Województwa Pomorskiego, z uwagi na fakt, że 

ul. Kielnieńska będzie służyć także mieszkańcom gmin sąsiednich  w dojeździe do PKM.   

2. Rada Dzielnicy biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, wskazujących na wandalizm i dewastacje 

w parkach przy ul. Chirona i Bliźniąt ( rejon stawku przy ulicy Kielnieńskiej),  wnosi  o pilne 

prace, mające na celu instalację oświetlenia i monitoringu w ww miejscach. 

3. W Osowej brakuje miejsc parkingowych, szczególnie w rejonie Szkoły Podstawowej nr 81. 

Budowa miejsc parkingowych wzdłuż ulicy Niedziałkowskiego pozwoli na zmniejszenie chaosu 

komunikacyjnego i związanych z tym zagrożeń na jakie narażeni są  uczniowie uczęszczający do 

Szkoły Podstawowej . 



4. Utwardzenie sięgacza ul. Balcerskiego na odcinku do ulicy Niedziałkowskiego i ustanowienie tam 

ruchu jednokierunkowego pozwoli na bezpieczne dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej nr 

81 i odciążenie głównej części ul. Balcerskiego w godzinach największego ruchu 

samochodowego.  

5. Obniżenie krawężników na przejściach dla pieszych pozwoli na wygodne i bezpieczne korzystanie 

z przejść przez jezdnię osobom mającym problemy z poruszaniem się, w tym  korzystającym z 

wózków inwalidzkich. 

6. Ulica Iławska graniczy z ulicą Kielnieńską w miejscu widocznego obniżenia tej ostatniej. Po 

opadach w miejsce to spływa  woda  z wyżej położonych fragmentów ulicy Kielnienskiej i ze 

skarpy położonej naprzeciwko wlotu ulicy Iławskiej. Woda opadowa spływa ulicą Iławską 

zalewając znajdujące się tam domy i ogródki. Rozmiękcza także nawierzchnię gruntową tej ulicy. 

Problem zwiększył się  po budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Iławskiej, ponieważ nie 

odtworzono nawierzchni o dobrej jakości. O problemie może świadczyć fakt, ze mieszkańcy ulicy 

Iławskiej , zgłaszając ją do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2014 uzyskali 

poparcie ponad 800 osób. 

7. Budowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 leży w żywotnym interesie zarówno 

uczniów oraz nauczycieli SP81, jak i mieszkańców Dzielnicy Osowa, a także Klubu Sportowego 

Olimpia Osowa, który od kilku lat – mimo 60-letniej tradycji – rozgrywa swoje mecze w Gdyni. 

Dzięki zaangażowaniu klubu, ofiarności mieszkańców dzielnicy oraz dofinansowaniu ze strony 

Rady Dzielnicy Osowa opracowany został projekt budowlany, a następnie – na wniosek Wydziału 

Rozwoju Społecznego – wydane zostało pozwolenie na budowę. Należy podkreślić, że o duże 

poparcie mieszkańców dla budowy tego obiektu zostało potwierdzone głosowaniem w ramach 

Budżetu Obywatelskiego 2014, dzięki któremu doszło do powstania szatni i obiektów socjalnych 

towarzyszących boisku piłkarskiemu. 


