Uchwała nr VIII/22/2020
Rady Dzielnicy Kokoszki
Z dnia 12 lutego 2020
w sprawie
Przedłużenia linii autobusowej nr 130.

Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 26 Statutu Dzielnicy Kokoszki stanowiącego załącznik do
Uchwały Nr LII/1164/2014 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Dzielnicy Kokoszki ( Dz. Urz. Woj. Pomorskiego poz. 1949 z dnia 20
maja 2014 r.) z późn. zmianami
Rada Dzielnicy Kokoszki uchwala, co następuje :

§ 1.
Rada Dzielnicy Kokoszki wnioskuje o przedłużenie linii autobusowej numer 130 do Kiełpina
Górnego.
§ 2.
Rada Dzielnicy Kokoszki wnioskuje, aby trasa linii od pętli „Jasień PKM” do pętli „Węsierska” została
wytyczona wzdłuż ulic Myśliwska, Armii Krajowej, Otomińska, Goplańska. W drodze powrotnej ulicami:
Goplańska, Otomińska, Armii Krajowej, Kartuska, Źródlana, Kartuska, Myśliwska.

Uzasadnienie
Ad 1.
Przedłużenie linii autobusowej nr 130 rozwiązywałoby liczne problemy komunikacyjne wskazywane
przez mieszkańców Kokoszek, a zwłaszcza mieszkańców Kiełpina Górnego:
a)
mieszkańcy Kiełpina Górnego nie posiadają od roku 2015 bezpośredniego połączenia
ze Śródmieściem, co stanowi poważne utrudnienie zwłaszcza w przypadku dojazdów dzieci i
młodzieży do szkół, ale jest także dużą przeszkodą dla osób pracujących w Śródmieściu lub
przesiadających się w Śródmieściu do innych środków komunikacji (dwie przesiadki
zniechęcają do korzystania z komunikacji miejskiej).
b)
aktualna, ekstremalnie niska częstotliwość kursowania linii autobusowej nr 268 i jej
podporządkowanie dojazdom uczniów do szkół doprowadziły do stanu, w którym linia ta nie
może służyć do sprawnego dojazdu mieszkańców do przystanku PKM Gdańsk Kiełpinek.
Autobus linii nr 130 mógłby przejąć funkcję dowozu mieszkańców Kiełpina Górnego i
Karczemek do przystanku PKM (Gdańsk Jasień). Czas przejazdu obu linii z Kokoszek do
odpowiednich przystanków PKM będzie zbliżony (dojazd do PKM Kiełpinek jest wysoce
nieefektywny ze względu na układ drogowy). Biorąc pod uwagę planowane na kwiecień b.r.
ujednolicenie oferty biletowej na autobusy, tramwaje i pociągi można się spodziewać, że
znacząco wzrośnie zainteresowanie podróżami wymagającymi przesiadek na/z pociągi na linii
PKM.
c)
mieszkańcy Kokoszek zyskaliby bezpośrednie połączenie z rozwijającymi się częściami
dzielnic Jasień i Piecki-Migowo, a także z dzielnicą Suchanino. Mogliby również łatwiej
przesiada
d)
się na liczne linie autobusowe kursujące przez Piecki-Migowo w stronę innych dzielnic
i osiedli Gdańska.
Ad 2.
Trasa wskazana przez Radę (widoczna na poniższej mapie) wydaje się być najszybszą i najkrótszą trasą
między Kiełpinem Górnym i dotychczasową pętlą autobusu linii nr 130 (PKM Jasień). Pozwala także
na zaoszczędzenie blisko 10 minut traconych przez linie autobusowe 167 i 168 zajeżdżające na
Wiszące Ogrody.

