
Uchwała nr XXXIX/87/2018 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 22 marca 2018 r. 

 

w sprawie 

wniosków do Bazy Priorytetów Inwestycyjnych 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 7 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 o uzupełnienie zapisów w Bazie Priorytetów Inwestycyjnych o 

następujące inwestycje: 

1) Przebudowa ulicy Kielnieńskiej na odcinku od ul. Galaktycznej do wiaduktu 

kolejowego, 

2) Budowa ulic Keplera i Wenus do ulicy Meteorytowej, 

3) Budowa publicznej szkoły podstawowej lub publicznego obiektu społeczno-

edukacyjnego przy ul. Orfeusza, 

4) Rozbudowa Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Ad 1. Przebudowa ulicy Kielnieńskiej jest inwestycją priorytetową w Osowej dla 

bezpiecznego i sprawnego dojazdu mieszkańców Osowej i gmin sąsiadujących z Osową  do 

przystanku PKM, oraz ma ograniczyć negatywne skutki  ruchu samochodowego na terenie 

naszego Osiedla. Przebudowa Kielnieńskiej przyczyni się także  do prawy  estetyki tej części 

Osowej. 

 

Ad 2. Budowa ulicy Keplera i Wenus ma wielkie znaczenie dla mieszkańców części Osowej 

położonej w rejonie ulic Wenus, Saturna i Planetarnej. Pozwoli na wyprowadzenie  

samochodów ciężarowych i osobowych przejeżdżających w tranzycie przez Osowę do 

Banina, z bardzo wąskiej, pozbawionej chodnika, ulicy Planetarnej. Budowa ulic Keplera i 

Wenus  poza ułatwieniem przejazdu samochodom, przyczyni się do zmniejszenia zagrożeń 

jakie występują na ulicy Planetarnej, szczególnie dla pieszych. 

 

Ad 3. W Osowej, w okresie 2-3 lat,  zostanie oddanych około tysiąca mieszkań. Wg 

informacji otrzymanych od deweloperów, do naszej Dzielnicy sprowadzają się głównie młode 

małżeństwa, często już z dziećmi. W istniejącej Szkole Podstawowej nr 81 uczy się ponad 

dwukrotnie więcej dzieci niż zakładano projektując i budując tą szkołę. Planowana reforma 

oświatowa powoduje, że budynek w którym znajduje się Gimnazjum i Liceum w dużej części 

przeznaczone zostanie na klasy szkoły podstawowej. Brakować będzie miejsc dla licealistów. 



W opinii Rady Dzielnicy budowa nowej placówki oświatowej jest konieczna. Podkreślamy, 

że prognozy demograficzne dla Osowej są inne niż dla Dolnego Tarasu Gdańska i przewidują, 

podobnie jak w gminach sąsiadujących z Osową, znaczny wzrost mieszkańców, także  dzieci 

w wieku szkolnym. Ponadto Rada Dzielnicy Osowa wskazuje na potrzebę zaspokojenia – na 

terenie dzielnicy – innych potrzeb społecznych, w tym dostępu do usług Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Rodzinie. 

 

Ad. 4. W przypadku braku możliwości realizacji obiektu szkolnego przy ul. Orfeusza lub 

ustalenia w nim wyłącznie funkcji pozaszkolnych, niezbędne wydaje się wybudowanie 

dodatkowego skrzydła do istniejącego budynku ZSO nr 2 przy ul. Wodnika. Możliwość taka 

występuje na terenie byłego boiska do koszykówki, znajdującego się na południowo-

wschodnim krańcu działki. 


