
Uchwała Nr XI/72/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

w sprawie: nadania nazwy JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO ulicy położonej we wsi 

POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 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 

Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 52/19 oraz część działki nr 53/8, obręb 

Pogórze, gmina Kosakowo, właściciel Gmina Kosakowo nadaje się nazwę JĘDRZEJA 

ŚNIADECKIEGO. 

§ 2 

Ulica opisana w  § 1 została przedstawiona na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

 

§ 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 

 

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 2018, poz. 994 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 (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 ze zm.). 

Zgodnie z uchwałą 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,                  

z wnioskiem o nadanie  nazwy ulica Jędrzeja Śn iadeckiego wystąpili do Wójta 

Gminy Kosakowo Sołtys i  Rada Sołecka wsi Pogórze.  Działk i  wchodzące w 

skład ulicy stanowią  własność Gminy Kosakowo.   

Jędrzej Śniadecki (ur. 30 listopada 1768 w Rydlewie koło Żnina, zm. 11 maja 1838 w 

Wilnie) polski lekarz, biolog, chemik i filozof. Wykształcenie średnie zdobywał w 

Gimnazjum w Trzemesznie. Był profesorem chemii i medycyny w Szkole Głównej Wielkiego 

Księstwa Litewskiego (w 1803 r. przekształconej w Uniwersytet Wileński) i Akademii 

Medyko-Chirurgicznej w Wilnie. W latach 1806-1836 był prezesem Towarzystwa 

Naukowego Lekarskiego. Pracował nad teorią procesów rozpuszczania. Odkrył ruten 

(nazwany przez niego westem w pracy Rozprawa o nowym metalu w surowej platynie 

odkrytym, 1808), odkrycie nie zostało jednak oficjalnie potwierdzone. Opracował zręby 

polskiej terminologii chemicznej oraz napisał pierwszy polski podręcznik chemii (Początki 

chemii). Jego terminologia chemiczna, znacznie odbiegająca od ogólnie przyjętej terminologii 

chemicznej na świecie, pokutowała w podręcznikach chemii aż do końca lat 70. XX w. i do 

dzisiaj jest obecna w nietypowych, polskich nazwach pierwiastków (wodór, węgiel, krzem, 

siarka, kwasoród dla tlenu), które w innych europejskich językach pochodzą bezpośrednio od 

ich nazw łacińskich. W roku 1822, Śniadecki jako pierwszy, opisał metodę leczenia krzywicy 

za pomocą zwiększonej ekspozycji na światło słoneczne (co powoduje endogenną produkcję 

witaminy D w skórze).Śniadecki był też promotorem higieny i dietetyki oraz pionierem 

wychowania fizycznego w Polsce. Jędrzej Śniadecki był bratem Jana Śniadeckiego i ojcem 

Ludwiki Śniadeckiej. Jędrzej Śniadecki jest autorem oryginalnej i nowatorskiej pracy pt. 

"Teoria jestestw organicznych" wydanej w 1804 roku, w której opisuje wyjątkową cechę 

organizmów żywych jaką jest ciągła przemiana materii. 

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablica z nazwą) w jednorazowej wysokości do 250 zł. 
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