
Oświadczenie nr XXIII/5/2021 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 13 maja 2021 r.  

  

w sprawie  
projektu wybudowania szykan drogowych na ulicy Galaktycznej  

w Gdańsku Osowej 
  

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 6 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.) 

 

 oświadcza się, co następuje: 

  

§ 1. 

W związku z trwającym procesem projektowania i uzgadniania lokalizacji nowych szykan 

drogowych na ulicy Galaktycznej w Gdańsku Osowej, Rada Dzielnicy Osowa wyraża swoje 

negatywne stanowisko wobec planu zlokalizowania trasy rowerowej, a co za tym idzie szeregu 

szykan drogowych na drodze newralgicznej dla komunikacji dzielnic Osowa i Matarnia. 

 

Rada Dzielnicy Osowa stoi na stanowisku, iż zlokalizowanie na przedmiotowej drodze szykan 

drogowych nie rozwiąże problemów z prędkością, a także nie poprawi bezpieczeństwa 

rowerzystów i pieszych.  

 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa proponowane przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 

umiejscowienie przewężeń negatywnie wpłynie na skomunikowanie dzielnic Osowa 

i Matarnia, realnie opóźni przejazdy komunikacją miejską (linii autobusowej nr 210), 

a dodatkowo w przypadku zatamowania ruchu na Obwodnicy Trójmiasta spowoduje także brak 

możliwości punktualnego dojazdu (na chwilę obecną jest to jedyna alternatywna droga) do 

lotniska im. Lecha Wałęsy, z uwagi na brak możliwości wyminięcia się pojazdów podczas 

„zakorkowania”.  

 

Wnioskuje się zatem o: 

1) Nielokalizowanie szykan na jezdni drogowej i nieprowadzenie ulicą Galaktyczną drogi 

rowerowej; 

2) Wyznaczenie, uporządkowanie, odpowiednie oznakowanie bezpiecznej, 

nieuczęszczanej na dzień dzisiejszy przez samochody drogi jako trasy rowerowej  lub 

też ciągu rowerowo-pieszego (propozycja trasy stanowi załącznik nr 1 do 

oświadczenia), 

3) W przypadku utrzymania w mocy decyzji o wyznaczeniu drogi rowerowej przez ulicę 

Galaktyczną – wykonanie odpowiednio szerokiego chodnika, drogi rowerowej 

i oświetlenia, gdyż jest to jedyne rozwiązanie zapewniające w sposób realny 

bezpieczeństwo użytkowania tej trasy rowerowej; 

4) W przypadku utrzymania w mocy decyzji o ustawieniu szykan drogowych – przed 

realizacją - wykonanie badania natężenia ruchu na ulicy Galaktycznej wraz 

z uwzględnieniem czasu przejazdu poszczególnych pojazdów na odcinku testowym 



w godzinach popołudniowego szczytu komunikacyjnego (1500-1800) oznaczonym 

w załączniku nr  2 do niniejszego oświadczenia – w celu zbadania potencjalnego 

wpływu szykan na dostępność dojazdu do lotniska.  

 

 

§ 2.  

Wykonanie oświadczenie powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa.  

  

§ 3.  

Oświadczenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 



Załącznik nr 1 

 

◼ - propozycja drogi rowerowej 

◼ - fragment drogi do utwardzenia / ułożenia płyt drogowych rowerowych (by trasa była przejezdna dla rowerów szosowych) 

 

 
 

 

Dodatkowo warto w tym miejscu zaznaczyć, że na dziś trasa ta jest częściej wykorzystywana zarówno przez pieszych, jak i rowerzystów – 

z uwagi na jej walor krajobrazowy, a także brak podmuchów wiatru (jakie są odczuwalne przy ulicy Galaktycznej z uwagi na jej bliską 

odległość od obwodnicy trójmiejskiej).



Załącznik nr 2 

 

Proponowany odcinek badawczy, na którym występuje korek (w szczególności jezdnia w kierunku dzielnicy Osowa) w przypadku 

niedostępności drogowej obwodnicy 

 

 

 

 


