
 

Uchwała Nr XXXVIII/25/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 23 marca 2017 roku 

 

 

w sprawie zaliczenia kolejnych dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. jedn.: Dz. U. z 2016. poz. 446 ze zm.) oraz art. 7 ust 1 i 2, art. 10 ust. 1 ustawy 

z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. jedn.: Dz. u. z 2016 r. poz. 1440 ze zm.), po 

zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Puckiego, uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych niżej wymienione drogi wewnętrzne położone na 

terenie Gminy Kosakowo: 

DĘBOGÓRZE 

1. ul. Paprykowa – przebieg: od ul. Szarotki po stronie wsi  Kosakowo do ul. Dyniowej,  

działka nr : 72/1, 73, 88/22 oraz część dz. nr: 80/1, 76/1, 81/1, 86/1, 581.  

2. ul. Dyniowa – przebieg: prostopadła do ul. Paprykowej od granicy wsi Kosakowo 

działka nr: 581, 80/6 i 89/3 dalej bez przejazdu. 

KOSAKOWO: 

1. ul. Konwaliowa – przebieg: od ul. Rumiankowej działka nr: 164/56, 164/52, 164/60, 

164/50, 164/48, 164/62, 164/124 oraz część dz. nr: 164/143  i 164/141. 

2. ul. Lubczykowa – przebieg : od ul. Rumskiej do  ul. Złote Piaski, działka nr: 291/2 

oraz część dz. nr 290. 

SUCHY DWÓR 

1. ul. Żurawia – przebieg : część dz. nr 171/82 od ul. Przepiórczej do ul. Orlej.  

 

§ 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

UZASADNIENIE  

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych do dróg 

gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 

stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 

wewnętrznych. Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady 

gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu. 

  

 

 

 


