
Czwarta sesja Rady Dzielnicy Osowa w roku 2015 poświęcona została przede wszystkim 

problemom zagospodarowania przestrzennego. 

 

Głównym punktem obrad było sprawozdanie członków Zarządu Dzielnicy ze spotkań z 

Prezydentem Pawłem Adamowiczem oraz Dyrektorem Wydziału Programów Rozwojowych 

Urzędu Miejskiego, podczas których doszło do omówienia następujących problemów: 

- budowy układu drogowego ul. Hery, 

- finalizacja zagospodarowania parku przy ul. Diany, 

- rewitalizacji ul. Kielnieńskiej, 

- budowa zbiornika retencyjnego Osowa II przy ul. Keplera. 

 

Inwestycje te znajdują się na różnej fazie koncepcyjnej, jednakże wszystkie tematy zostały 

przychylnie potraktowane przez władze Miasta, dzięki czemu możemy liczyć na dalszą 

aktywność urzędu w tym zakresie, prowadzącą do ich docelowej realizacji. O szczegółach 

będzie informował Zarząd Dzielnicy w odrębnym artykule. 

 

Ponadto Rada Dzielnicy Osowa wydała dwie uchwały pozytywnie opiniujące przystąpienie 

Miasta do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Pierwszy z 

nich dotyczy rejonu ul. Niedziałkowskiego (teren lasku przy Szkole Podstawowej nr 81). W 

uzasadnieniu do uchwały wskazano jednak, że w miejscu tym powinno zostać wyłączone 

przeznaczenie usługowe. Część lasu, która ma zostać przekazana miastu przez właściciela 

gruntu, powinna natomiast zostać zagospodarowana jako teren parkowy. 

 

Drugi plan miejscowy obejmuje rejon ul. Ateny. Plan dotyczy budowy domu spokojnej 

starości dla 30 seniorów. Rada Dzielnicy Osowa również wydała pozytywną opinię w tym 

przedmiocie, biorąc pod uwagę społeczny wymiar tej inwestycji, skierowany do seniorów, 

których w Osowej systematycznie przybywa. W podobnych przypadkach Rada zawsze 

wyrażała pozytywne opinie, zważając na fakt iż chodzi o inicjatywy lokalizowane na 

działkach będących własnością osób prywatnych. Oczywiście w toku przygotowywania 

projektu miejscowego planu radni będą zbierać informacje od – zainteresowanych tematem – 

mieszkańców, by zgłaszać ewentualne uwagi dotyczące sposobu zagospodarowania 

przestrzeni w tym miejscu. 

 

Kolejnym tematem były planowane zmiany w Studium zagospodarowania przestrzennego, 

przygotowywane przez Gdynię. Do Rady Dzielnicy dotarły niepokojące sygnały od 

mieszkańców, że dokument ten będzie dopuszczał możliwość budowy – na Kaczych Bukach, 

tj. w sąsiedztwie osowskiej Kukawki – elektrociepłowni na biomasę. Biorąc pod uwagę skalę 

tego przedsięwzięcia oraz – idący za tym – przewidywany wpływ na okolicę, Rada wystąpiła 

z apelem (oświadczeniem), by inwestycja ta została – możliwie najdalej – odsunięta od 

terenów zabudowy mieszkaniowej oraz lasów znajdujących się na terenie Osowej. 

Szczególnie problematyczny – w razie budowy elektrociepłowni – może się bowiem okazać 

wzmożony ruch samochodów ciężarowych oraz wycinka lub ograniczony dostęp do 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego w tym rejonie dzielnicy. W związku z tym Rada 

uznała, że konieczne jest podjęcie reakcji w tym temacie. 

 

Ponadto przedmiotem obrad były liczne tematy bieżące zgłaszane przez mieszkańców, jak 

również podsumowanie etapu składania projektów do Budżetu Obywatelskiego w roku 2016. 

 



W związku z tradycyjną przerwą wakacyjną - kolejna sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 3 

września o godz. 18:00. Wówczas najważniejszym tematem z pewnością będzie kwestia 

promocji głosowania nad zakwalifikowanymi projektami Budżetu Obywatelskiego. 


