
Uchwała Nr XXXIII/95/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 15 grudnia 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr LVI/117/2001 z dnia 5 października 2001 

roku w sprawie nadania nazw nowym ulicom powstałym w Gminie Kosakowo oraz 

korekty załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/57/97                

z dnia 14 sierpnia 1997 roku. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                  

(t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr IV/4/2011 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,  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1.Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Kosakowo nr LVI/117/2001 z dnia 5 października 2001 roku               

w następujący sposób: § 1  punkt 4 uchwały otrzymuje brzmienie:  

 

Zmienia się nazwę części drogi położonej w obrębie geodezyjnym Pogórze - część działki                        

nr 190/614, równoległej do ulicy Marii Dąbrowskiej noszącej dotychczas nazwę Jana Brzechwy. 

Dla ulic prostopadłych do ulicy Jana Brzechwy, która zachowuje swoją dotychczasową nazwę  

ustala się nowe nazwy ulic. 

a) ulicy oznaczonej jako część działki nr 190/614, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, 

równoległej do ulicy Hanny Januszewskiej nadaje się nazwę ulica „Franciszka 

Karpińskiego”. 

b) ulicy oznaczonej jako część działki nr 190/614, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, 

równoległej do nowoutworzonej ulicy Franciszka Karpińskiego nadaje się nazwę ulica 

„Agnieszki Osieckiej”. 

c) ulicy oznaczonej jako część działki nr 190/614, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, 

równoległej do nowoutworzonej ulicy Agnieszki Osieckiej nadaje się nazwę ulica 

„Aleksandra Fredry”. 

 

2. Zmianie ulega również załącznik graficzny nr 1 do Uchwały nr LVI/117/2001 z dnia 5 października 

2001 roku określający przebieg ulicy Agnieszki Osieckiej oraz sąsiednich ulic. 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo Uchwały nr LVI/117/2001 z dnia                               

5 października 2001 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 Nr LVI/117/2001 w sprawie: nadania nazw nowym ulicom powstałym w gminie 

Kosakowo oraz korekty załącznika graficznego do uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/57/97            

z dnia 14 sierpnia 1997 roku została podjęta przez Radę Gminy Kosakowo dnia                                  

5 października 2001 roku.  Uchwała ta wprowadziła m.in. nazwę ulica Piotra Skargi dla części 

działki nr 190/336 w obrębie geodezyjnym Pogórze (aktualnie wieś Suchy Dwór).  

Z wnioskiem o zmianę nazwy ulicy Piotra Skargi na ul. Agnieszki Osieckiej wystąpili do Wójta 

Gminy Kosakowo Sołtys i Rada Sołecka wsi Suchy Dwór, uzasadniając swój wniosek faktem, 

iż na terenie gminy Kosakowo znajdują się dwie ulice Piotra Skargi- jedna  w Pogórzu, druga 

w Suchym Dworze. Agnieszka Osiecka urodziła się 09.10.1936 roku w Warszawie, zmarła 07.03.1997 

roku tamże. Polska poetka, autorka tekstów, piosenek, pisarka, reżyser teatralny i telewizyjny, 

dziennikarka. Była członek Stowarzyszenia Psiarzy Polskich. Przez siedem lat prowadziła w Polskim 

Radiu Radiowe Studio Piosenki, które wydało ponad pięćset piosenek i pozwoliło na wypromowanie 

wielu gwiazd polskiej estrady. Współpracowała także z Teatrem Atelier w Sopocie, dla którego 

napisała swoje ostatnie sztuki i piosenki uznane przez krytykę za najdoskonalsze w jej artystycznym 

dorobku. W uznaniu wybitnych zasług dla kultury polskiej zostałam pośmiertnie odznaczona przez 

Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu odrodzenia Polski.  

Zgodnie z informacja uzyskaną w ewidencji ludności w Suchym Dworze przy ul. Piotra Skargi 

nikt nie jest zameldowany, Gmina Kosakowo nie poniesie zatem kosztów związanych z wymianą 

dokumentów, a zmiana pozwoli uniknąć problemów związanych  z powtarzającymi się nazwami ulic.  

Ponieważ od 2001 roku zmianie uległ nr działki ewidencyjnej ( z 190/336 na 190/614), której cześć 

wchodzi w skład ulic Agnieszki Osieckiej, Jana Brzechwy Franciszka Kurpińskiego oraz Aleksandra 

Fredry należało sprostować cały punkt 4 paragrafu 1 Uchwały Rady Gminy Kosakowo                                      

Nr LVI/117/2001 z dnia 5 października 2001 roku, aby uchwal zgodna była z aktualnym stanem 

prawnym. 

Zgodnie z art .  18 ust .  2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446 ze zm.)  do wyłącznej właściwości  rady gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi 

lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1440).  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablice z nazwą) w jednorazowej wysokości do 300 zł. 

 

     

 

http://sip.lex.pl/#/dokument/16791834

