
Uchwała Nr LI/138/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr LVI/116/2001 z dnia                          

5 października 2001 roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom powstałym w Gminie 

Kosakowo oraz zmiany nazwy części ulicy Gdyńskiej 

 

                   

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.) 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 

Zmienia się uchwałę Rady Gminy Kosakowo nr LVI/116/2001 z dnia 5 października 2001 

roku w następujący sposób:  

1.Paragraf 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako część działki nr 1032, obręb 

Mosty, gm. Kosakowo nadaje się nazwę MIŁORZĘBOWA. 

2. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1013/8, 1014/23, obręb 

Mosty, gm. Kosakowo nadaje się nazwę MORWOWA. 

3. Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1011/5, 1011/21, 1014/25 

i część działki 1012/17 obręb Mosty, gm. Kosakowo nadaje się nazwę 

MAGNOLIOWA. 

4. Zmienia się nazwę fragmentu ulicy Gdyńskiej oznaczonej jako działki nr 

994/7, 994/30, 994/21, obręb Mosty, gm. Kosakowo na ul. LIMBOWA. Do ulicy 

Limbowej dopisuje się działkę nr 994/30, obręb Mosty, gm. Kosakowo. 

Przebieg ulic opisanych w niniejszym paragrafie przedstawiono na załączniku 

graficznym nr 1 do uchwały.” 

2. Zmienia się załącznik graficzny nr 1, którego aktualna wersja stanowi załącznik do 

niniejszej uchwały.  

 

§ 2 
Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr VI/116/2001 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 

 

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 Limbowej działki nr 994/30, do ulicy Morwowej 

działki 1014/23, do ulicy Magnoliowej dz. nr 1011/21, 1014/25 i części dz. nr 1012/17 

wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo Sołtys i Rada Sołecka wsi Mosty. Wymienione drogi 

stanowią własność Gminy Kosakowo.  

W zmienianej uchwale błędnie odmieniono nazwę ulicy, której nazwa pochodzi od 

miłorzębu. W związku z  powyższym zasadnych jest również sprostowanie uchwały w tym 

zakresie. Poprawna nazwa ulicy powinna brzmieć: Miłorzębowa (zgodnie ze słownikiem 

języka polskiego PWN). 

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

do kwoty 500 zł (wymiana tablicy z nazwą Miłorzębowa, zwrot kosztów wymiany 

dokumentów osoby zameldowanej pod adresem ul. Miłorzębowa 2).  

 

 

 

 

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


 


