
Uchwała nr XL/90/2018 

Rady Dzielnicy Osowa  

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie 

zmiany trasy proponowanej 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. 

Zmienia się uchwałę nr XXXVIII/83/2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia 

dzielnicowej linii autobusowej numer 279 w następujący sposób: 

 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Trasa linii autobusowej numer 279 wiodłaby ulicami Ikara – Radarowa – Galaktyczna – 

Owczarnia – Wodnika – Homera – Galaktyczna – Kielnieńska – Wodnika – Jednorożca – 

Niedziałkowskieg – Barniewicka do osowskiego dworca kolejowego.”, 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„Rada Dzielnicy Osowa sugeruje, aby linia autobusowa numer 279 kursowała we wszystkie 

dni powszednie w godzinach 5-20 ze wstępną częstotliwością dostosowaną do potrzeb szkół 

zlokalizowanych w dzielnicach Osowa (SP nr 81 oraz ZSO nr 2) oraz Matarnia (SP nr 82), a 

także pracowników okolicznych firm.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

 

Zmiana trasy proponowanej linii autobusowej numer 279 wynika z potrzeb uczniów 

dojeżdzających z dzielnicy Osowa do Szkoły Podstawowej numer 82 zlokalizowanej przy 

ulicy Radarowej w dzielnicy Matarnia. Do wspomnianej szkoły uczęszcza około 70 uczniów, 

mieszkańców Osowej, którzy nie mają innej możliwości dotarcia do szkoły poza dojazdem 

prywatnym autem. Ulica Radarowa nie posiada chodnika, oświeltenia ani bezpiecznego 

pobocza, a osowskie dzieci nie znajdują się w rejonie klukowskiej szkoły przez co nie mają 

zapewnionego bezpośredniego i darmowego transportu do szkoły. Godziny kursowania 

autobusów na linii autobusowej numer 279 powinny być dostosowane do dzwonków 

szkolnych oraz do potrzeb pracowników okolicznych firm takich jak Selgros, Renk czy 

InPost. 


