
Uchwała Nr LI/137/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLIV/47/2013 z dnia                          

27 czerwca 2013 r. w sprawie: nadania nazwy PERŁOWA ulicy położonej we wsi 

PIERWOSZYNO na terenie Gminy Kosakowo, zmienionej uchwałą Nr LXIII/76/2014                   

z dnia 5 listopada 2014 roku. 

                   

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

Dz. U. z 2017, poz. 1875 ze zm.), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2222 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 XLIV/47/2013 z dnia 27 czerwca 2013 

roku zmienioną uchwałą Nr LXIII/76/2014  z dnia 5 listopada 2014 roku w następujący 

sposób: § 1 otrzymuje brzmienie: „ulicy położonej w gminie Kosakowo oznaczonej w 

ewidencji gruntów jako działki nr 78/21, 198 i 79/22, obręb Pierwoszyno, właściciel 

Gmina Kosakowo oraz działka nr 78/5, obręb Pierwoszyno  stanowiąca współwłasność 

Gminy Kosakowo i osób fizycznych,  nadaje się nazwę PERŁOWA”. 

2. Aktualny przebieg ulicy PERŁOWEJ przedstawiony został na załączniku graficznym                         

do niniejszej uchwały. 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XLIV/47/2013 z dnia 27 czerwca 2013 

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 

 

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 2017, poz. 1875 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 2017r. poz. 2222 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 przyłączenie do ulicy Perłowej działki nr 78/5 wystąpili do Wójta Gminy 

Kosakowo Sołtys i Rada Sołecka wsi Pierwoszyno. Wymieniony fragment drogi stanowi 

współwłasność Gminy Kosakowo i osób fizycznych,  zatem podjęcie przez radę gminy 

uchwały w sprawie nadania nazwy, wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, 

na których jest ona zlokalizowana (art. 8 ust. 1a ustawy o drogach publicznych) -  do 

wniosku o nadanie nazwy dołączono zgodę osób fizycznych będących 

współwłaścicielami  działki nr  78/5. Przyłączenie tego odcinka drogi do istniejącej 

ulicy Perłowej niezbędne jest do opracowania numeracji porządkowej dla nieruchomości 

oznaczonych jako działki nr 200 i 201.  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

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

Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nadanie nazwy  

nieruchomościom drogowym poprzedzone być musi podjęciem uchwały przez 

Radę Gminy.  

 

 

 

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


 


