Uchwała nr XXXV/77/2017
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 16 listopada 2017 r.
w sprawie
opinii na temat koncepcji zagospodarowania parku leśnego przy ul.
Niedziałkowskiego
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 i 14 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.
Wydaje się następującą opinię na temat koncepcji zagospodarowania parku leśnego przy
ul. Niedziałkowskiego, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:
1) pozytywnie ocenia się fakt, iż przebieg projektowanych ścieżek pokrywa się z
lokalizacją istniejących wydeptów,
2) nawierzchnia projektowanych ścieżek powinna zostać wykonana z naturalnie
stabilizowanej, wodoprzepuszczalnej, nawierzchni mineralnej,
3) szerokość ścieżek powinna gwarantować realizację funkcji komunikacyjnej oraz
umożliwić utrzymywanie ich w należytym stanie technicznym i czystości przez
służby miejskie,
4) pozytywnie ocenia się fakt, iż projekt obejmuje elementy małej architektury w
postaci ławek, koszy na śmieci oraz tablic edukacyjnych i informacyjnych,
5) realizacja ścieżek oraz elementów małej architektury nie powinna wiązać się z
wycinką jakichkolwiek drzew,
6) proponuje się obsadzenie skraju lasu od strony ciągu pieszego ul.
Niedziałkowskiego szpalerem zakrzewienia (okrajek),
7) proponuje się instalację oświetlenia wyłącznie przy wejściach do parku leśnego,
oświetlenie gruntowe,
8) w pozostałym zakresie nie wnosi się uwag lub zastrzeżeń do przedstawionej
koncepcji.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Rada Dzielnicy Osowa stoi na stanowisku, że park leśny powinien pozostać w
maksymalnym stopniu zachowany w aktualnym stanie. Jednocześnie jednak konieczne
jest uporządkowanie terenu w obrębie projektowanych ścieżek pieszych, których
lokalizacja powinna pokrywać się z istniejącymi wydeptami. Ścieżki powinny
gwarantować realizację funkcji komunikacyjnej oraz umożliwić utrzymywanie ich w
należytym stanie technicznym i czystości przez służby miejskie. Nie powinny jednak
zostać utwardzone materiałami nieprzepuszczalnymi, stąd korzystne jest planowane
zastosowanie naturalnie stabilizowanej, wodoprzepuszczalnej, nawierzchni mineralnej.
Jako korzystne ocenia się projektowane elementy małej architektury – ławki, kosze na
śmieci oraz tablice edukacyjne i informacyjne, które mają zwiększyć walory użytkowe
parku leśnego, a także mają spełniać cel wychowawczy – w szczególności w stosunku do
najmłodszych użytkowników parku (np. dzieci z pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 81).
Realizacja ścieżek oraz elementów małej architektury nie powinny wiązać się z wycinką
jakichkolwiek drzew. Stanowisko to jest zgodne z treścią obowiązującego miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego nr 2147, zgodnie z którym (§ 14 ust. 11 pkt 2)
wymagane jest zachowanie istniejącego drzewostanu.
Z uwagi na leśny charakter parku Rada Dzielnicy Osowa nie widzi potrzeby
projektowania innych urządzeń rekreacyjnych lub zabawowych, jak również wybiegu dla
psów.
W pozostałym zakresie Rada Dzielnicy Osowa nie wnosi uwag lub zastrzeżeń do
przedstawionej koncepcji.

