
 
 

Uchwała Nr XXXIII/79/2012 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 października 2012 roku 
 
W sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XIX/4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 

roku w sprawie nadania nazwy PIWNA i GRONOWA ulicom położonym we wsi 
DĘBOGÓRZE 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591) 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Kosakowo Nr XIX/4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku                          

w następujący sposób: 
1. § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: „ Ulicy położonej we wsi Dębogórze, gmina Kosakowo, 

oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 236/13, 237/1 i 236/21 - właściciel Gmina 
oraz działka nr 236/6 stanowiąca własność prywatną, nadaje się nazwę PIWNA”. 

2. § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „ Ulicy położonej we wsi Dębogórze, gmina Kosakowo, 
oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działki nr 237/15, 237/16 i 236/20 - właściciel Gmina 
nadaje się nazwę GRONOWA”. 

3. Zmienia się załącznik graficzny do uchwały, załączając do niniejszej uchwały mapę  z nowym 
przebiegiem ulic Piwnej i Gronowej w Dębogórzu, gm. Kosakowo. 

 
§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XIX/4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 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 Nr XIX/4/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie 
nadania nazwy PIWNA i GRONOWA ulicom położonym we wsi DĘBOGÓRZE na terenie gminy 
Kosakowo, opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia                    
28 marca 2012 roku, poz. 1212 i weszła w życie 12 kwietnia 2012 roku. 

W związku z wydzieleniem działek drogowych stanowiących kontynuację – przedłużenie  ulic 
Piwnej i Gronowej, na wniosek Sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Dębogórze zmieniono przebieg 
istniejących ulic, przyłączając do ulicy Piwnej działki nr 236/21 i 236/6,  a do ulicy Gronowej działkę 
nr 236/20. Nadanie nazw ma  na celu umożliwienie opracowania numeracji porządkowej. Działka                    
nr 236/6 stanowi własność prywatną, dlatego uzyskano niezbędne zgody właścicieli nieruchomości                             
na nadanie nazwy ul. Piwna. 

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

     
 
 


