
  

Uchwała Nr LVI/186/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 maja 2018 roku 
 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LIII/6/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 

2014r. w sprawie przystanków komunikacyjnych w gminie Kosakowo, udostępnionych 

operatorom, przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, 

których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kosakowo.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15  oraz art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.),w związku z art. 15 ust. 

2,  art. 16 ust. 4., art. 25 ust. 5 i art. 32 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 2136 z późn. zm.) 

 

 

Rada Gminy Kosakowo 

uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

Zmienia się Uchwałę Nr LIII/6/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 stycznia 2014r. w 

sprawie przystanków komunikacyjnych w gminie Kosakowo, udostępnionych operatorom, 

przewoźnikom i organizatorom publicznego transportu zbiorowego, których właścicielem lub 

zarządzającym jest Gmina Kosakowo poprzez zmianę załącznika nr 1 i ustalenie jego treści w 

załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§3 

 

Uchyla się Uchwałę Nr LX/49/2014 Rady Gminy Kosakowo z dnia 21 sierpnia 2014 roku. 

 

§4 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Kosakowo 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie 

propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i 

urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 744), obowiązujące nazwy nie mogą 

upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój 

totalitarny, ani w inny sposób takiego ustroju propagować. Dotyczy to osób, organizacji, 

wydarzeń lub dat symbolizujących represyjny, autorytarny i niesuwerenny system władzy w 

Polsce w latach 1944-1989.  

W związku z powyższym zmieniono dotychczasową nazwę ulicy Leona 

Kruczkowskiego w Suchym Dworze na Witolda Gombrowicza. Zmiana nazewnictwa ulic 

skutkuje koniecznością zmiany uchwały w sprawie przystanków autobusowych na terenie 

sołectwa Suchy Dwór 

 

 




