
Uchwała nr XII/25/2016 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 13 stycznia 2016 r. 

 

w sprawie 

wyrażenia opinii w sprawie propozycji zmian rozkładu jazdy autobusu linii 269 

 

Na podstawie § 15 ust.1 pkt 16 Statutu Dzielnicy Osowa stanowiącego załącznik do 

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

uchwalenia statutu Dzielnicy Osowa (Dz. Urz. Woj. Pom. Poz. 2002 z późn. zm.) 

  

 

Rada Dzielnicy Osowa uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi uwagi do propozycji zmiany rozkładu jazdy autobusu linii 

269, przedstawionej przez Zarząd Transportu Miejskiego w Gdańsku, stanowiące 

załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

1) Ponieważ autobus 269 ma być w założeniu linią typowo szkolną zaleca się dodanie 

dodatkowego kursu o godzinie 17:28 z Kukawki oraz 17:26 z Osiedla Barniewice, 

aby umożliwić uczniom Szkoły Podstawowej nr 81, którzy kończą zajęcia o godzinie 

17:20, swobodny powrót do domu 

2) Zaleca się wprowadzenie jednego, dodatkowego kursu około godziny 7:40 z Osiedla 

Barniewice w kierunku Kukawki, aby obsłużyć dzisiejsze potrzeby uczniów z okolic 

Osiedla Barniewice, którzy uczęszczają na zajęcia na godzinę 8 rano. Ze względu na 

taki stan rzeczy po uruchomieniu linii 1 września 2014 roku taki kurs został dodany – 

tu także widzimy taką potrzebę. Dodatkowo autobus osiedlowy będzie też obsługiwać 

młodzież mieszkającą w Nowym Świecie, które uczęszczają do osowskich szkół 

3) Po konsultacjach z dyrekcją zainteresowanych szkół zaleca się, aby minimalny czas 

pomiędzy rozpoczęciem/końcem zajęć lekcyjnych a najbliższym autobusem wynosił 

nie 10, a 15 minut. W związku z powyższym należałoby przyspieszyć o około 5 

minut wszystkie kursy do godziny 12, zaś po godzinie 12 opóźnić wszystkie kursy o 

około 5 minut. Szczegółowa propozycja została zamieszczona w arkuszu 

kalkulacyjnym (załącznik) 

4) Zaleca się, aby 2 brygady autobusowe, a nie 1 brygada, jeździły również w okresie 

ferii zimowych – podczas tych 2 tygodni odbywa się wiele zajęć dla młodzieży, na 

które zawsze z chęcią uczęszczają. 


