
Uchwała nr XXXI/72/2017 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 13 lipca 2017 r. 

 

w sprawie 

stanowiska Rady Dzielnicy Osowa na temat projektu Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 24 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 następujące uwagi do projektu Studium Uwarunkowań i 

Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska: 

1) wpisanie przeznaczenia terenów dzielnicy znajdujących się na południe od ul. Junony 

(do ul. Nowy Świat) jako terenów mieszkalnych o niskiej zabudowie, 

2) wpisanie informacji, że dzielnica Osowa jest jednostką zagrożoną podtopieniami 

podczas ulewnych deszczów, 

3) sprostowanie sprzecznych założeń Studium w zakresie lokalizacji terenów należących 

do strefy OSTAB – w okolicach Jeziora Wysockiego przewidziane zostały tereny 

usługowe – Rada wnioskuje o zapisanie przeznaczenia tego obszaru jako terenów 

zielonych 

4) wpisanie informacji, że przy Jeziorze Wysockim oraz Jeziorze Osowskim planowane 

jest utworzenie kąpielisk (s. 97) 

5) zwiększenie ochrony strefy OSTAB na całym jej obszarze na terenie dzielnicy - 

wpisanie informacji, że dzielnica Osowa jest dzielnicą o znaczących, wymagających 

ochrony, walorach naturalnych, 

6) wpisanie informacji o konieczności zapewnienia dostępu mieszkańców do 

Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego poprzez utworzenie kładek pieszo-rowerowych 

nad lub przepustów pod Obwodnicą Trójmiasta, 

7) sprecyzowanie lokalizacji GPZ Osowa oraz linii wysokiego napięcia 100 kV, 

8) wpisanie informacji, że istotną funkcję transportową dla dzielnicy spełniać będzie ul. 

Nowa Kielnieńska, która ma mieć klasę drogi głównej jednojezdniowej, 

9) wpisanie trzeciego toru kolejowego dla linii PKM na odcinku od granic miasta (z 

Gdynią) przez Osowę do granic miasta (z Żukowem), 

10) wpisanie centralnego ośrodka usług społecznych dla dzielnicy Osowa – 

zlokalizowanego przy ul. Jednorożca, 

11) wpisanie uzupełniającego ośrodka usług społecznych dla zachodniej części dzielnicy 

Osowa – zlokalizowanego w budynku dawnej hali sportowej LZS przy ul. 

Kielnieńskiej, 

12) wpisanie obecnego Dworca PKP oraz lokalizacji wymienionych w pkt 10 i 11, jako 

elementów Gdańskich Przestrzeni Lokalnych. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


