
Uchwała nr XXVI/62/2017 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 20 kwietnia 2017 r. 

 

w sprawie priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa  

do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2018 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 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 przyjmuje następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Osowa 

z wnioskiem o ujęcie ich  w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2017: 

1. Przebudowa i modernizacja ulicy Kielnieńskiej – elementu węzła PKM, 

2. Dokończenie modernizacji ulicy Niedziałkowskiego, 

3. Dokończenie wymiany płyt Meba na płyty Yomb na jezdni  ulicy Komandorskiej, 

4. Wykonanie oświetlenia  następujących ulic: Junony, Zatokowa (fragment 

nieoświetlony), Heleny, Letniskowa, Balcerskiego (łącznik z ul. 

Niedziałkowskiego), 

5. Zainstalowanie monitoringu i oświetlenia terenów parkowych przy ulicach Heleny 

oraz Bliźniąt i Chirona, 

6. Budowa ulicy Iławskiej, 

7. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

1. Przebudowa i modernizacja ulicy Kielnieńskiej, jako drogi dojazdowej do przystanku 

PKM, 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 konieczna w jak najszybszym czasie. 



2. Ulica Niedziałkowskiego stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych 

Osowej. Stan nawierzchni, znacznej części chodnika po jednej ze stron ulicy , 

wysokie krawężniki na przejściach przez boczne uliczki, brak miejsc postojowy 

stwarzają duże niedogodności dla kierowców i pieszych. 

3. Ulica Komandorska została utwardzona płytami MEBA, jako jedna z pierwsza z ulic 

w Osowej. Niestety materiał ten, względnie przygotowanie podłoża okazały się 

nieodpowiednie. Obecnie ulica ta z powodu połamanych płyt  jest pełna dziur i 

wybojów. Mieszkańcy ulicy Komandorskiej często sygnalizują nam problemy 

związane z jakością nawierzchni. 

4. W Osowej oświetlenia wymaga 68 ulic, co wynika z zestawienia wykonanego przez 

ZDiZ. Wskazane przez nas ulice, a większości ich fragmenty wykorzystywane są 

przez pieszych przy dużym ruchu samochodowym. Wykonanie oświetlenia poprawi 

bezpieczeństwo pieszych. 

5. Rada Dzielnicy, biorąc pod uwagę głosy mieszkańców, wskazujących na wandalizm, 

dewastacje i porzucanie śmieci gabarytowych w parku przy ul. Bliźniąt ( rejon 

stawku przy ulicy Kielnieńskiej), w nowo powstającym parku przy ul. Heleny , a 

także w istniejącym parku przy ul. Chirona  wnosi  o pilne prace, mające na celu 

instalację oświetlenia i monitoringu w ww. miejscach. 

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  odtworzona nawierzchnia 

jest złej jakości jakości. O problemie może świadczyć fakt, ze mieszkańcy ulicy 

Iławskiej , zgłaszając ją do wykonania w ramach Budżetu Obywatelskiego uzyskują 

duża ilość głosów. 

7. Boisko piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81 jest niezwykle potrzebną 

inwestycją sportową, które będzie służyła uczniom, mieszkańcom oraz lokalnemu 

klubowi sportowemu Olimpia Osowa. Mieszkańcy wielokrotnie wyrażali swoje 

poparcie oraz zapotrzebowanie na istnienie nowego boiska w tym miejscu, m.in. w 

postaci list poparcia, głosowania na projekt budowy szatni przy boisku czy hojny 

udział w zbiórce publicznej na potrzeby projektu boiska. 

 


