Uchwała nr XV/39/2016
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie
wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 7 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 wnosi o uzupełnienie zapisów w BPI o następujące inwestycje:
1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul Spacerowej do granicy Miasta
Gdańska, jako element infrastruktury komunikacyjnej związanej z Pomorską Koleją
Metropolitalną
2. Budowa ulicy Keplera i Wenus
3. Budowa ulicy Koziorożca pomiędzy ul. Kielnieńską a ul. Nowy Świat
4. Dokończenie budowy ulicy Wodnika na odcinku od ulicy Marsa do ul. Galaktycznej.
5. Budowa publicznej szkoły podstawowej przy ul. Orfeusza.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad 1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej jest inwestycją priorytetową w Osowej dla
bezpiecznego i sprawnego dojazdu mieszkańców Osowej i gmin sąsiadujących z Osową do
przystanku PKM, oraz ma ograniczyć negatywne skutki ruchu samochodowego na terenie
naszego Osiedla. Przebudowa Kielnieńskiej przyczyni się do poprawy estetyki tej części
Osowej.
Ad 2. Budowa ulicy Keplera i Wenus ma wielkie znaczenie dla mieszkańców części Osowej
położonej w rejonie ulic Wenus, Saturna i Planetarnej. Pozwoli na wyprowadzenie
samochodów ciężarowych i osobowych przejeżdżających w tranzycie przez Osowę do
Banina, z bardzo wąskiej, pozbawionej chodnika, ulicy Planetarnej. Budowa ulic Keplera i
Wenus poza ułatwieniem przejazdu samochodom, przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń
jakie występują na ulicy Planetarnej, szczególnie dla pieszych.
Ad 3 i 4. Budowa ulicy Koziorożca pomiędzy ulicami Kielnieńską i Nowy Świat z znacznym
odcinku pokrywa się z koncepcją przygotowywaną przez WPR UM. Naszą intencją jest
przedłużenie ulicy Koziorożca od ulicy Jednorożca do ul. Kielnieńskiej. Jej powstanie
pozwoli na korzystne rozłożenie ruchu samochodowego na terenie Osowej. Podobne zadanie
spełnia ulica Wodnika. Dokończenie odcinka pomiędzy ulicami Marsa i Galaktyczną
zakończyłoby prowizorkę (płyty).
Ad 5. W Osowej, w okresie 2-3 lat, zostanie oddanych około tysiąca mieszkań. Wg
informacji otrzymanych od deweloperów, do naszej Dzielnicy sprowadzają się głównie młode

małżeństwa, często już z dziećmi. W istniejącej Szkole Podstawowej nr 81 uczy się ponad
dwukrotnie więcej dzieci niż zakładano projektując i budując tą szkołę. Rozbudowa szkoły,
choć poprawiła sytuację nie rozwiązała istniejących problemów. Osowa jest Dzielnicą
rozległą . Powstanie nowej szkoły przyczyniłoby się do znacznego skrócenia dystansu, jaki
muszą pokonywać uczniowie. W opinii Rady Dzielnicy budowa nowej placówki oświatowej
jest konieczna. Podkreślamy, że prognozy demograficzne dla Osowej są inne niż dla Dolnego
Tarasu Gdańska i przewidują, podobnie jak w gminach sąsiadujących z Osową, znaczny
wzrost mieszkańców, także dzieci w wieku szkolnym.

