
Oświadczenie nr XIX/5/2016 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 5 września 2016 r. 

 

w sprawie 

apelu o przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu ulicy Telewizyjnej w dzielnicy Matarnia 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 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. 

1. Rada Dzielnicy Osowa apeluje do Prezydenta Miasta Gdańska o przystąpienie do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 673/1, 

673/2, 673/3, 673/4, 673/5, 673/6, 673/7, 36/5, 95/18, 168, 169, 170, 171, 172, 173/1, 173/2, 

174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184/2, 185/4, 238, 239 (obręb 0003) 

znajdujących się w rejonie ulicy Telewizyjnej w dzielnicy Matarnia (osiedle Klukowo). 

2. Wnioskuje się o wprowadzenie zakazu prowadzenia działalności rolniczej, produkcyjnej, 

handlowej lub usługowej uciążliwej dla środowiska i ludzi. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

W sąsiedztwie ul. Telewizyjnej w Klukowie niedawno pojawiła się tablica informacyjna 

wskazująca, że jeden z właścicieli nieruchomości znajdujących się w tym rejonie planuje 

uruchomienie hodowli fretek amerykańskich.  

 

Z informacji pozyskanych z mediów elektronicznych wynika, że tego typu działalność jest 

bardzo szkodliwa dla środowiska oraz uciążliwa dla ludzi, w szczególności poprzez emisję 

przykrych zapachów, rozciągających się na kilkaset metrów, a nawet kilometrów. 

 

W związku z powyższym, w związku z istotnym ryzykiem pojawianie się znacznych 

uciążliwości zapachowych – nie tylko dla dzielnicy Matarnia, ale również – z uwagi na skalę 

przedsięwzięcia – dla mieszkańców dzielnicy Osowa, Rada Dzielnicy Osowa apeluje o 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu 

ul. Telewizyjnej (obecnie teren nieobjęty planami miejscowymi) w celu zapobieżenia możliwości 

powstanie wspomnianej hodowli. 


