
Uchwała nr IX/26/2019 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 20 listopada 2019 r. 

 

w sprawie 

nadania nazw osowskim parkom, zieleńcom i skwerom 

 
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 17 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.) 

  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o przypisane nazw i formalne nazwanie parków, zieleńców oraz 

skwerów na terenie dzielnicy Osowa. 

 

§ 2. 

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o nadanie poniższych nazw: 

• „Park Chirona” dla parku znajdującego się na działce nr 1091/2, obręb 0001-Osowa, 

w sąsiedztwie ulic Biwakowej, Minerwy, Chirona i Zeusa; 

• „Park Diany” dla parku znajdującego się na działce nr 1242/113, obręb 0001-Osowa, 

w sąsiedztwie ulicy Heleny, Diany i Hery; 

• „Park Leśny w Osowej” dla zagospodarowanego terenu leśnego znajdującego się 

na działce nr 901/2, obręb 0001-Osowa, w sąsiedztwie ulic Mieczysława 

Niedziałkowskiego i Mariusza Zaruskiego; 

• „Zieleniec Bliźniąt” dla zagospodarowanego terenu zielonego znajdującego się 

na działkach nr 780 i 781, obręb 0001-Osowa, w sąsiedztwie ulic Kielnieńskiej, 

Bliźniąt, Syriusza i Feniksa; 

• „Zieleniec Orfeusza” dla zagospodarowanego terenu zielonego znajdującego się 

na działce nr 1171/32, obręb 0001-Osowa, w sąsiedztwie ulic Achillesa, Orfeusza 

i Marsa; 

• „Zieleniec Posejdona” dla zagospodarowanego terenu zielonego znajdującego się 

na działce 1108, obręb 0001-Osowa, w sąsiedztwie ulic Posejdona i Prometeusza; 

• „Jar Wodnika” dla terenu zielonego znajdującego się na działkach nr 37/4, 37/6, 37/7, 

702/6, 1249/1, obręb 0001-Osowa, w sąsiedztwie ulic Wodnika i Orfeusza. 

 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

  



Uzasadnienie 

 

Żaden park, zieleniec i skwer w dzielnicy Osowa nie posiada swojego formalnego 

nazewnictwa. Lokalizacje te są nazywane nieformalnie przez wszystkie jednostki miejskie oraz 

media – np. „Park miejski w dzielnicy Osowa przy ulicy Chirona” lub „Park przy ulicy 

Chirona”. 

Pośród osowian przyjęło się wiele nazw, które są znane i rozpoznawalne przez lokalną 

społeczność, a także adekwatne do położenia geograficznego danych terenów. Rada Dzielnicy 

Osowa, chcąc ujednolicić i sformalizować nazewnictwo osowskich terenów zielonych 

i skwerów, proponuje przyjęcie wymienionych w uchwale nazw odnośnie osowskich parków, 

zieleńców i skwerów. 

 


