Uchwała nr XXXVIII/83/2018
Rady Dzielnicy Osowa
z dnia 16 lutego 2018 r.
w sprawie
utworzenia dzielnicowej linii autobusowej numer 279
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 utworzenie linii autobusowej numer 279 w dzielnicy
Osowa.
§ 2.
Trasa linii autobusowej numer 279 wiodłaby ulicami Owczarnia – Wodnika – Homera –
Galaktyczna – Kielnieńska – Wodnika – Jednorożca – Niedziałkowskiego – Barniewicka do
osowskiego dworca kolejowego
§ 3.
Rada Dzielnicy Osowa sugeruje, aby linia autobusowa numer 279 kursowała we wszystkie
dni powszednie w godzinach 6-18 ze wstępną częstotliwością jeden kurs na godzinę lub
częściej w ramach potrzeb mieszkańców i pracowników okolicznych firm.
§ 4.
Rada Dzielnicy Osowa załącza do uchwały obrazek poglądowy z sugerowaną nową trasą, a
także przystankami.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Ad 1. Utworzona w 2016 roku linia autobusowa numer 269 z biegiem czasu zyskała na
popularności oraz zachęciła mieszkańców Kukawki oraz Osiedla Barniewice do wyboru
transportu publicznego jako głównego środka transportu. Nowa linia dzielnicowa o numerze
279 pozwoli na obsługę słabo lub w ogóle nieskomunikowanych części dzielnicy Osowa z
głównymi punktami dzielnicy i pozwoli zachęcić ich do wyboru autobusu jako codziennego
głównego środka transportu.
Ad 2. Wymieniona trasa umożliwi mieszkańcom Owczarni dojazd do osowskiego dworca
kolejowego, głównego przystanku przesiadkowego „Sopocka” w kierunku Oliwy, zapewni
możliwość dotarcia do obu osowskich szkół, obiektów sportowych, kościołów i punktów
handlowych. Linia numer 279 będzie też pierwszą linią autobusową przejeżdżającą na drugą
stronę Obwodnicy Trójmiejskiej przez węzeł Owczarnia skracając drogę mieszkańców do
najbliższego przystanku autobusowego – dziś to blisko ponad kilometr.
Ad 3. Pojazdy na linii autobusowej numer 279 powinny kursować przede wszystkim w dni
robocze w godzinach umożliwiających dotarcie oraz powrót z pracy i szkoły. Mieszkańcy
dzielnicy Osowa pracują głównie poza dzielnicą, zatem muszą dotrzeć do swoich miejsc
pracy zlokalizowanych w innych dzielnicach, głównie we Wrzeszczu i w Śródmieściu. Kursy
wykonywane od godziny 6 rano powinny umożliwić mieszkańcom dotarcie do pracy na czas,
zaś kursy wykonywane około godziny 17 i 18 powinny zapewnić dotarcie do domów.
Przewiduje się zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów na linii autobusowej nr 279
oraz uruchomienie kursowania w dni wolne od pracy (soboty i niedziele), gdyby linia stała się
popularna i miałaby stałe zapełnienie.

