
 
Uchwała Nr IV/4/2011 

Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 1 lutego 2011 roku  

 
 

w sprawie: ustalenia zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym 
terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym na terenie gminy Kosakowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.     
o drogach publicznych (Dz. U/ z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustala się zasady kształtowania nazewnictwa ulic, placów i innych terenowych obiektów 
publicznych oraz dróg wewnętrznych na terenie gminy Kosakowo, zwanych dalej „obiektami”, 
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 2 

Ustala się zasady i tryb postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu uchwał               
w sprawie nadawania nazw obiektom  znajdującym się na terenie gminy Kosakowo zgodnie                    
z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 

§  3 

Zasady określone w załącznikach do uchwały mają zastosowanie także w przypadku zmiany nazwy 
obiektu. 

§  4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 5 
 

Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 
 

§ 6 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 
 

 

 

 
 



 
 
 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/4/2011  
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 1 lutego 2011 roku 
w sprawie zasad stosowanych 
przy nadawaniu nazw ulicom, placom                       
i innym terenowym obiektom publicznym 
oraz drogom wewnętrznym  
na terenie gminy Kosakowo 
 

 
Zasady kształtowania nazewnictwa obiektów na terenie gminy Kosakowo 

 
1. Nazwy nadawane są obiektom, w tym: 

a) ulicom, przez które rozumie się również aleje, drogi w granicach gminy Kosakowo                      
(w tym drogi wewnętrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy 
komunikacyjne w obrębie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, ślimaki, zjazdy, 
dojazdy, tunele, bulwary, nabrzeża, ciągi piesze, groble wykorzystywane jako ciągi 
piesze, przejścia, zaułki, ulice nie służące do przejazdów itp., 

b) placom, przez które rozumie się również rynki, ronda uliczne itp., 
c) parkom, skwerom, osiedlom itp. 

2. Nazwy należy podawać zgodnie z zasadami polskiej pisowni.  
3. Nazwy nie mogą być trudne w codziennym użyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne               

lub stanowiące wyrażenia obce). 
4. Nazwy nie mogą mieć charakteru ośmieszającego lub poniżającego. 
5. Nazwy pochodzące od nazwisk osób nie powinny być nadawane wcześniej niż po upływie  

5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby. Dopuszcza się nadanie nazwy przed upływem                         
5 lat od dnia śmierci upamiętnianej osoby, jeżeli z uzasadnionym wnioskiem o takie 
odstępstwo wystąpi Wójt Gminy Kosakowo. 

6. Nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących na terenie gminy Kosakowo.  
7. Zmiana istniejącej nazwy na nową może nastąpić wyłącznie w wyjątkowych, uzasadnionych 

przypadkach. 
8. Uchwała w sprawie nadania nazwy obiektowi wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/4/2011 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 1 lutego 2011 roku 
w sprawie zasad stosowanych 
przy nadawaniu nazw ulicom, placom                              
i innym terenowym obiektom publicznym 
oraz drogom wewnętrznym  
na terenie gminy Kosakowo 

 
 

Zasady postępowania przy rozpatrywaniu wniosków i przygotowywaniu projektów uchwał 
w sprawie nadawania nazw obiektom na terenie gminy Kosakowo 

 
1. Nadanie nazwy obiektowi następuje w drodze uchwały Rady Gminy Kosakowo. 
2. Wszczęcie procedury nadania nazwy obiektowi odbywa się na wniosek Sołtysa i Rady 

Sołeckiej wsi, na terenie której znajduje się powyższy obiekt.  
3. Wniosek, o którym mowa w pkt 2 powinien być skierowany do Wójta Gminy Kosakowo                     

i zawierać: 
a) wskazanie obiektu z określeniem ewidencyjnego nr działki, na której powyższy obiekt 

się znajduje, 
b) szkic sytuacyjny z lokalizacją i zasięgiem obiektu, którego wniosek dotyczy, 

sporządzony na aktualnej mapie, 
c) propozycję nazwy, 
d) uzasadnienie wniosku, 
e) informację o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystykę, ważniejsze fakty 

z biografii lub historii, ze wskazaniem źródła informacji - w przypadku nadania nazwy 
odwołującej się do osoby lub podmiotu zbiorowego, 

f) pisemną zgodę wszystkich właścicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie nazwy 
dotyczy drogi wewnętrznej lub innego obiektu stanowiącego własność prywatną. 

4. Wnioski w sprawie nadania nazwy przekazywane są do właściwej merytorycznie komórki 
organizacyjnej Urzędu Gminy w Kosakowie t.j. do Referatu Geodezji i Gospodarki 
Nieruchomościami, który przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy Kosakowo w sprawie 
nadania nazw obiektom wraz z uzasadnieniem.  

5. Nazwa obiektu obowiązuje z chwilą wejścia w życie merytorycznej Uchwały Rady Gminy 
Kosakowo w danej sprawie. 


