Uchwała nr XXXVIII/82/2018
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie
wydłużenia trasy linii 169 w dzielnicy Gdańsk Osowa
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 5 i 16 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 wnioskuje o wydłużenie linii autobusowej numer 169 w dzielnicy
Osowa.
§ 2.
Wydłużona trasa linii autobusowej numer 169 wiodłaby od przystanku „Oriona” nowo
budowanym odcinkiem ulicy Nowy Świat oraz ulicą Wodnika aż do przystanku „Owczarnia”
zlokalizowanego przy hurtowni spożywczej „Selgros Cash&Carry” oraz Pomorskiego
Hurtowego Centrum Rolno-Spożywczego „Rënk”
§ 3.
Rada Dzielnicy Osowa załącza do uchwały obrazek poglądowy z sugerowaną nową trasą, a
także przystankami.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad 1. Po zmianie trasy autobusowej linii 179 w dzielnicy Osowa i skierowaniu jej do
osowskiego dworca kolejowego Rada Dzielnicy otrzymuje wiele pism oraz próśb od
mieszkańców Owczarni i pracowników okolicznych firm o polepszenie sytuacji
komunikacyjnej w tym rejonie dzielnicy.
Ad 2. Szansą na skomunikowanie Owczarni z pozostałą częścią dzielnicy, a także
bezpośrednio z dzielnicą Oliwa jest doprowadzenie do Owczarni jednej z linii autobusowych
kursujących wzdłuż ulicy Spacerowej. Najbardziej odpowiednim rozwiązaniem, w opinii
Rady Dzielnicy Osowa, jest skierowanie linii 169 wzdłuż nowo budowanego odcinka ulicy
Nowy Świat oraz ulicy Wodnika. Taka trasa umożliwi mieszkańcom szybkie i bezpośrednie
dotarcie do osowskiego dworca kolejowego, pozwoli bezpośrednio dotrzeć do dzielnicy
Oliwa, a także do najstarszej części dzielnicy Osowa, gdzie znajduje się szkoła, obiekty
sportowe, parki i handel. W przyszłości linia 169 zapewni także dojazd do terenów
rekreacyjnych przy budowanym zbiorniku retencyjnym oraz przy jeziorze Wysockim. Nowa
trasa także zapewni dojazd pracownikom pobliskich firm, m. in. Selgros, Rënk, o każdej
porze dnia przez cały tydzień.

