
Uchwała Nr XLIX/81/2013 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 października 2013 roku 
 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo XXXII/23/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku 
w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w obrębie geodezyjnym PIERWOSZYNO                      
na terenie gminy Kosakowo. 
                   
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591)  
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje:  
 

§ 1 
1. Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Kosakowo XXXII/23/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku    

w sposób następujący: § 1 punkt 3 otrzymuje brzmienie „PÓŁNOCNA  - w skład której 
wchodzą działki nr 89/20 i 89/21 stanowiące własność osób fizycznych oraz działki nr 88/16              
i 89/24 - właściciel Gmina Kosakowo”. 

2. Aktualny przebieg ulicy Północnej przedstawiony został na załączniku graficznym                           
do niniejszej uchwały. 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo XXXII/23/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku                     
pozostają bez zmian. 

 
 § 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
 
 

 
 
 
 
 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 

Uchwała Rady Gminy Kosakowo XXXII/23/2009 z dnia 1 kwietnia 2009 roku dot. nadania 
nazw Wschodnia, Zachodnia oraz Północna ulicom położonym w Pierwoszynie na terenie gminy 
Kosakowo, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 84 z dnia 
30 czerwca 2009 roku pod pozycją 1667 i weszła w życie 15 lipca 2009 roku. 

W związku z geodezyjnym wydzieleniem działek stanowiących poszerzenie  oraz przedłużenie 
ulicy Północnej na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Pierwoszyno przyłączone zostają do ulicy 
Północnej działki nr 89/20, 89/21 stanowiące własność osób fizycznych oraz działka nr 89/24 – 
właściciel Gmina Kosakowo. Uzyskano zgodę właścicieli działek prywatnych na nadanie nazwy. 
Przebieg ulicy zmieniono w celu umożliwienia opracowania numeracji porządkowej.     

Zgodnie z ustawą  o samorządzie gminnym nadanie nazwy nieruchomościom 
drogowym poprzedzone być  musi podjęciem uchwały przez Radę  Gminy. 

 



 


