
Uchwała nr XXXIII/79/2022 

Rady Dzielnicy Osowa 

z dnia 2 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie 

priorytetowych zadań dla jednostki pomocniczej – Dzielnicy Osowa 

do ujęcia w budżecie Miasta Gdańska na rok 2023 
 

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt 9 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 wskazuje następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Osowa 

z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2023: 

 

1) Pozyskanie dokumentacji projektowej dla ulicy tzw. „Nowej Kielnieńskiej”; 

2) Pozyskanie dokumentacji projektowej dla kładki pieszo-rowerowej nad Obwodnicą 

Trójmiasta; 

3) Pozyskanie dokumentacji projektowej dla budynków Centrum Społeczno-Kulturalnego 

przy ulicy Jednorożca i ich realizacja oraz pełne wyposażenie; 

4) Opracowanie koncepcji węzła komunikacyjnego przy przyszłym przystanku PKM „Gdańsk 

Kukawka”; 

5) Pozyskanie dokumentacji projektowej dla układu docelowego ulicy Junony wraz z ciągiem 

pieszo-rowerowym; 

6) Pozyskanie dokumentacji projektowej oraz realizacja nawierzchni asfaltowej ulicy 

Wodnika wraz z zagospodarowaniem tzw. „Jaru Wodnika”; 

7) Realizacja oświetlenia parkowego w Parku Chirona; 

8) Pozyskanie dokumentacji projektowej i realizacja remontu nawierzchni oraz przebudowa 

chodników na ulicy Biwakowej oraz na fragmencie ulicy Zeusa od ulicy Biwakowej do 

ulicy Junony; 

9) Realizacja połączenia drogowego dwóch fragmentów ulicy Jana Keplera; 

10) Wymiana nawierzchni asfaltowej na ulicy Nowy Świat na odcinku od ulicy Zeusa do ulicy 

Planetarnej; 

11) Remont nawierzchni jezdni w kwartale ulic Kielnieńska-Galaktyczna-Jednorożca-

Wodnika; 

12) Utwardzenie nawierzchni ulicy Letniskowej; 

13) Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 81; 

14) Budowa boiska przy nowym budynku szkoły podstawowej przynależnego do Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2; 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Dzielnicy Osowa. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  



UZASADNIENIE 

Wszystkie wymienione w uchwale zadania są niezwykle potrzebne do rozpoczęcia lub 

wykonania na terenie dzielnicy Osowa w roku 2023. W Dzielnicy Osowa brakuje wielu 

inwestycji infrastrukturalnych, w tym drogowych, a także o charakterze rekreacyjnym, 

sportowym czy społecznym. Wiele z wymienionych w uchwale tematów jest w trakcie 

przygotowywania do realizacji – rok 2023 może być rokiem ich finalnego wykonania, na co 

mieszkańcy Dzielnicy Osowa czekają od wielu, wielu lat. 


