
Uchwała nr XXIV/61/2021 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 10 czerwca 2021 r. 

 
w sprawie 

opinii dotyczącej projektów Budżetu Obywatelskiego 2022 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 15 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. 

1. Wyraża się następującą opinię na temat projektów dzielnicowych Budżetu 

Obywatelskiego 2022: 

 
L.p. Projekt Opinia RDO 

1.  
Stacje naprawy i mycia rowerów, deskorolek i wózków w Parkach Diany i 

Chirona 
Pozytywna z zastrzeżeniem 

2.  
Zieleniec przy ulicy Parterowej - ostatni etap (plac zabaw, siłownia zewnętrzna, 

mała architektura, oświetlenie parkowe, ogrodzenie) 
Pozytywna 

3.  Rekreacja pod chmurka przy SP 81 Pozytywna z zastrzeżeniem 

4.  Bezpieczny i wygodny dostęp do parku przy Bliźniąt Pozytywna 

5.  Pobocze/Droga rowerowa Negatywna 

6.  
SOLANKOWA TEŻNIA GDAŃSKA  

- OSOWA WRACA DO ZDROWIA PO PANDEMI W PARKU DIANY 
Pozytywna z zastrzeżeniem 

7.  Boisko wielofunkcyjne na terenie parku Posejdona Pozytywna 

8.  
Budowa ciągu pieszego od od Raatza do Junony wraz z uporządkowaniem "Jaru 

wodnika" 
Pozytywna z zastrzeżeniem 

9.  Bulodrom Pozytywna z zastrzeżeniem 

10.  Altanki na Osowej Pozytywna z zastrzeżeniem 

11.  Mobilne boisko Osowa dla Sportu Pozytywna z zastrzeżeniem 

12.  Remont osowskich chodników Pozytywna 

13.  Zieleniec przy ul.Orfeusza - rekultywacja i przekształcenie w park. Negatywna z uwagami 

14.  Rodzinna Gra Terenowa Osowa - zabawa z mapą. Pozytywna 

15.  Aktywizacja i promocja zdrowia - biegówki dla Osowy Negatywna 

16.  Jesteśmy po - tężni - budowa tężni solnej Pozytywna z zastrzeżeniem 

17.  Budki lęgowe dla ptaków Osowa Pozytywna 

18.  UsiądźMY WYgodnie Pozytywna z zastrzeżeniem 

19.  ZIELONE BO - Zielona Parterowa! Pozytywna 

20.  Jednorożca - zielona odNOWA! Pozytywna 

21.  Zielona Komandorska Pozytywna z zastrzeżeniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Wyraża się następującą opinię na temat projektów ogólnomiejskich Budżetu 

Obywatelskiego 2022: 
 

L.p. Projekt 

Opinia RDO 

1.  ROWEROWY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) Pozytywna 

2.  
ZIELONY GÓRNY TARAS GDAŃSKA (Jasień, Kokoszki, Matarnia, Osowa) - 6 

zieleńców w 4 dzielnicach - po raz drugi! 
Pozytywna 

3.  Remont nawierzchni ulic w Gdańsku Pozytywna 

4.  METALOWE SERCE NA NAKRĘTKI W KAŻDEJ DZIELNICY GDAŃSKA Pozytywna 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



Uzasadnienie 

1. Rada Dzielnicy poniżej wyjaśnia finalne oceny projektów dzielnicowych: 

 

1) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

lokalizacja stacji w parku Diany – została uznana za zasadną; lokalizacja w parku Chirona 

oceniona negatywnie, z uwagi na zagęszczenie infrastruktury technicznej i rekreacyjnej oraz 

brak dużego natężenia ruchu rowerowego w tym miejscu – proponuje się zlokalizowanie drugiej 

stacji przy PKM Osowa – w okolicy przyszłego parkingu rowerowego (w realizacji). 

Dodatkowo należy zastanowić się nad kwestią odprowadzania wody ze stacji mycia pojazdów 

(zanieczyszczonej smarami i płynami), w przypadku niemożliwości odprowadzenia tych 

nieczystości należałoby zaniechać tej funkcjonalności na stacji; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa projekt może przyczynić się do propagowania idei zdrowego 

stylu życia oraz pozytywnie wpłynie na rozwój aktywności fizycznej mieszkańców dzielnicy. 

 

2) Projekt opiniuje się pozytywnie; Zamierzenie jest zgodne z przygotowanym projektem 

zagospodarowania Parku przy ulicy Parterowej oraz miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego;  

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacji przedsięwzięcia wpłynie pozytywnie na rozwój, a 

także dostępność zieleni i rekreacji w dzielnicy; 

 

3) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

należy sprawdzić czy rzeczywiście infrastruktura tego typu, w tak dużej ilości może zostać 

zrealizowana na przedmiotowym terenie;  

należy zapewnić ogólnodostępność tego miejsca po zrealizowaniu projektu dla mieszkańców 

(teren szkoły nie jest terenem ogólnodostępnym);  

należy uzgodnić kto będzie zarządzał i w jaki sposób atrakcjami;   

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa inicjatywa może służyć integracji społecznej, a także może 

być ciekawą rozrywką dla mieszkańców dzielnicy. 

 

4) Projekt opiniuje się pozytywnie; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja projektu może pozytywnie wpłynąć na dostępność 

parku Bliźniąt dla osób niepełnosprawnych, rodzin z dziećmi, osób poruszających się na 

rowerach. 

 

5) Projekt opiniuje się negatywnie – w szczególności z uwagi na okoliczności opisane w 

oświadczeniu Rady Dzielnicy Osowa nr XXIII 5 2021. 

 

6) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag: 

W proponowanej lokalizacji (park Diany) nie ma odpowiedniego miejsca gdzie można by było 

zlokalizować infrastrukturę takiego gabarytu (cały teren jest objęty projektem 

zagospodarowania terenu). Rada Dzielnicy Osowa wnosi o znalezienie nowej lokalizacji dla 

wspomnianej inwestycji.  

 

7) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

boisko należy zrealizować przy zachowaniu parametrów i właściwości określonych w projekcie 

zieleńca;  

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja boiska wielofunkcyjnego wpłynie pozytywnie na 

proces rewitalizacji parku Posejdona a także zachęci mieszkańców do podejmowania 

aktywności fizycznej na powietrzu. 



 

8) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

zakładany koszt wykonania wydaje się zaniżony; ciąg pieszo-rowerowy należy zrealizować 

zgodnie z projektem Jaru Wodnika, przy jednoczesnym uwzględnieniu korekt w projekcie 

zaproponowanych przez Radę Dzielnicy Osowa; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja projektu może pozytywnie wpłynąć na rozwój 

komunikacji rowerowej i pieszej w tym obszarze. 

 

9) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

proponuje się zlokalizowanie bulodromu w Zieleńcu Prometeusza – zgodnie z projektem 

zagospodarowania terenu; w parku Chirona nie ma możliwości zlokalizowania tego typu 

infrastruktury z uwagi zagęszczenie innych urządzeń; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja projektu wpłynie pozytywnie na proces rewitalizacji 

parku Posejdona a także zachęci mieszkańców do podejmowania aktywności fizycznej na 

powietrzu. 

 

10) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

z uwagi na duże zagęszczenie urządzeń i infrastruktury w Parku Bliźniąt i Diany – proponuje 

się zrealizowanie jednej altanki w przyszłym tzw. Parku Wytchnieniowym przy ul. 

Niedziałkowskiego – w lokalizacji zgodnej z projektem zagospodarowania terenu; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja altanki wpłynie pozytywnie na proces kształtowania 

parku Wytchnieniowego przy ulicy Niedziałkowskiego oraz stworzy miejsce wspomagające 

relaks na powietrzu.  

 

11) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag: 

należy zapewnić ogólnodostępność tego miejsca po zrealizowaniu projektu dla mieszkańców 

(teren szkoły nie jest terenem ogólnodostępnym);  

projekt wpłynie na rozwój i promowanie aktywności fizycznej mieszkańców 

 

12) Wskazany projekt jest oceniony pozytywnie. 

 

13) Projekt opiniuje się negatywnie; wskazane przez wnioskodawcę działki przeznaczone są w 

miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (UCHWAŁA NR IX/190/15 RADY 

MIASTA GDAŃSKA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego Osowa rejon ulicy Orfeusza w mieście Gdańsku) pod takie 

usługi publiczne jak: szkołą, komisariat policji i – strażnica jednostki ratowniczo – gaśniczej 

państwowej straży pożarnej; teren możliwy do przeznaczenia na teren zieleni urządzonej został 

już zagospodarowany w związku z czym przedmiotowa inwestycja nie może być zrealizowana. 

 

14) Wskazany projekt jest oceniony pozytywnie. 

 

15) Projekt opiniuje się negatywnie; wskazane przez wnioskodawcę działki stanowią Teren Parku 

Krajobrazowego i niemożliwe jest jego zagospodarowywanie w przedstawiony sposób; 

16) Projekt opiniuje się pozytywnie – w proponowanej lokalizacji (park Chirona) nie ma 

odpowiedniego miejsca, gdzie można by było zlokalizować infrastrukturę takiego gabarytu 

(cały teren jest objęty projektem zagospodarowania terenu). Dodatkowo Rada Dzielnicy Osowa 

na dzień dzisiejszy nie może zaproponować innej ogólnodostępnej publicznej lokalizacji dla 

przedsięwzięcia tego typu.  

 

17) Projekt opiniuje się pozytywnie;  



Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja przedsięwzięcia może wpłynąć pozytywnie na 

wzrost różnorodności gatunkowej w Osowej. 

 

18) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

7 z 8 wskazanych przez wnioskodawcę lokalizacji zostanie uzupełnione z ławek pozyskanych 

przez Radę Dzielnicy Osowa; Rada proponuje uzgodnienie z nią innych lokalizacji dla tego 

typu infrastruktury; 

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa realizacja projektu umożliwi mieszkańcom spędzanie większej 

ilości czasu na świeżym powietrzu, a także spełni potrzeby mieszkańców starszych.  

 

19) Projekt opiniuje się pozytywnie;  

Projekt zgodny z przygotowanym projektem zagospodarowania terenu oraz miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego;  

Zdaniem Rady Dzielnicy Osowa wpłynie pozytywnie na rozwój, a także dostępność zieleni i 

rekreacji w dzielnicy; 

 

20) Projekt opiniuje się pozytywnie;  

z uwagi na zlokalizowanie w przyszłości przy ulicy Jednorożca Centrum Społeczno-

Kulturalnego, Rada Dzielnicy Osowa uważa, iż realizacja projektu wpłynie pozytywnie na 

uatrakcyjnienie wizualne ulicy Jednorożca i rozwój tego ciągu komunikacyjnego, a także na 

ukonstytuowanie tego pasa drogowego jako reprezentatywnego odcinka dla Osowej; 

 

21) Projekt opiniuje się pozytywnie przy uwzględnieniu poniższych uwag:  

Rada Dzielnicy Osowa wnosi o takie lokalizowanie zieleni by nie utrudniała ona w przyszłości 

widoczności na ulicy, a także o sadzenie zieleni, a w szczególności drzew wprost do gruntu – z 

pominięciem użycia donic; 

Realizacja projektu może mieć pozytywny wpływ na kształtowanie spójnej zielonej przestrzeni 

pasa drogowego – przyjaznego mieszkańcom. 

 

2. Rada Dzielnicy poniżej wyjaśnia finalne oceny projektów ogólnomiejskich: 

 

1) Projekt opiniuje się pozytywnie;  

realizacja projektu umożliwi zaktywizowanie mieszkańców, a także pozwoli na uzupełnienie 

brakujących odcinków tras rowerowych w Dzielnicy Osowie i Gdańsku. 

 

2) Projekt opiniuje się pozytywnie;  

realizacja Parków Kieszonkowych wpłynie pozytywnie na rozwój, a także dostępność zieleni i 

rekreacji w dzielnicy. 

 

3) Projekt opiniuje się pozytywnie; 

modernizacja ulicy Sołdka znajduje się na liście projektów inwestycyjnych dzielnicy; 

polepszenie stanu jej nawierzchni wpłynie pozytywnie na rozwój komunikacyjny dzielnicy. 

 

4) Projekt opiniuje się pozytywnie;  

zapewnienie takiej infrastruktury umożliwi mieszkańcom warunki do wzmożenia recyklingu 

odpadów plastikowych, a także zdeponowanie zbieranych nakrętek w miejscu do tego 

przeznaczonym. 

 


