
 

Uchwała Nr XIV/66/ 2015 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 27 sierpnia 2015r.  

 

 

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. 

 

 

 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2013r. poz 594 ze zm.) oraz art. 7 ust 1 i 2, art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 

marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. u. z 2015 r. poz. 460 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Powiatu Puckiego, uchwala się co następuje: 

 

 

 

§ 1 

 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogi położone na terenie miejscowości gminy 

Kosakowo wymienione i opisane w załączniku do niniejszej Uchwały. 

 

 

§ 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Rady Gminy Kosakowo  

Nr XIV/66/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 roku 

DĘBOGÓRZE 

1. ul. Owsiana -  przebieg :od ul. Roślinnej, działka nr 112/4, 111/11, 112/13 dalej bez 

przejazdu (odcinek ok. 250 m.); 

2. ul. Piwna – przebieg :od ul. Chmielnej w lewo, działka nr 237/1, 236/13 dalej bez 

przejazdu (odcinek ok. 190 m),    

3. ul. Gronowa przebieg : od ul. Chmielnej w lewo, działka nr 237/16, 237/15, 236/20 

(dł. ok. 460m).  

 

DĘBOGÓRZE WYBUDOWANIE 

1. ul. Rzeczna – przebieg : prostopadła  w kier. południowo-zachodnim do ul. Długiej, działka 

nr 333/11, długość  ok. 385 m,   
2. ul. Stawowa przebieg : od ul. Długiej do granicy sołectwa  równoległa do ul. Rzecznej, 

działka nr 333/3, 338/2, 336/5 ok. 360m. 

  

KOSAKOWO: 

1. ul. Aloesowa – przebieg: z kierunku wschodnio-północnego w kier. Południowo-

zachodnim, przecinająca ul. Złote Piaski działka nr 9,  ok. 642 m, 

2. ul. Anyżowa - przebieg: z kierunku zachodnio-wschodniego i północno-południowego, 

prostopadła do ul. Złote Piaski działka nr 1/38 oraz nr 1/39, ok. 390,0 m.; 

3. ul. Astrowa -  przebieg : od ul. Rumskiej do ul. Słonecznikowej, działka nr 393 i nr 401,  ok. 

848 m.,     
4. ul. Bazyliowa – przebieg : prostopadła do ul. Złote Piaski w kierunku północno-zachodnim 

i równoległa do ul. Szafranowej i Tymiankowej, działka  nr 10/3, ok. 104 m.,  
5. ul. Kminkowa - przebieg: od ul. Astrowej do ul. Słonecznikowej,   działka nr: 383; 88/101, 

88/155, 88/160, 88/97, ok. 1040 m,  

6. ul. Stokrotkowa – przebieg : działka nr 150/13 łącząca ul. Fiołkową i Narcyzową w kier. 

północno-południowym i równolegle do ul. Kaktusowej oraz ul. Żonkilowej,  ok. 188 m. 

 

MECHELINKI 

1. ul. Rybaków – przebieg : od ul. Klifowej, działka nr 148/4 dalej bez przejazdu, ok. 

100 m.  

 

MOSTY 

1. ul. Deszczowa – przebieg: od ul. Łąkowej do ul. Spacerowej, działka nr: 1138/8, 
 ok. 275 m 

2. ul. Morwowa – przebieg: od ul. Gdyńskiej, działka nr 1013/18, 1014/23, ok. 427 m 

3. ul. Waniliowa – przebieg : prostopadła do ul. Migdałowej w kier. Zachodnio-wschodnim, 

następnie w kier. Północno-południowym, równoległa do kanału sanitarnego i ul. Gdyńskiej, 

działka nr : 1143/8 , 1311, ok. 320 m 

4. ul. Wichrowa – przebieg:  prostopadła do ul. Gdyńskiej dz. nr : 1005/12, 1006 GK) dalej 

bez przejazdu, długość ok. 474 m 
     

PIERWOSZYNO 

1. ul. Ogrodników – przebieg: od ul. Kaszubskiej dz. nr :57/112,  57/97, dz. nr 191/13, dz. 

57/123, dz. 57/105, część dz. nr 57/203,  ok. 457 m,  

2. ul. Perłowa – przebieg: od ul. Wiśniowej, działka nr :78/21, 198, 79/22 dalej bez przejazdu, 

ok. 428m. 

3. ul. Północna – przebieg : od ul. Jabłoniowej do ul. Truskawkowej działka nr: 88/16, 89/24; 

długość. ok. 233 mm, 

4. ul. Południowa -  przebieg :od ul. Truskawkowej działka nr: 90/23, 36/9 , ok. 170 m 

 

 



POGÓRZE 

1. ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, przebieg :od ul. ks. Jana Twardowskiego dz. nr 

48/2 i 1043, dalej bez przejazdu, równoległa do ul. Tadeusza Różewicza, ok. 169 m. 

2. ul. Stefana Czarnieckiego – przebieg :od ul. Płk. Dąbka dz. nr 84/10,  72/7, 72/10 oraz 

część dz. 83/12 i 82/15 do ul. Szymona Czechowicza, ok. 584 m.. 

3. ul. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego  - przebieg: od ul. Kościuszki dz. nr 89/21, 88 

dalej bez przejazdu, ok. 215 m. 

4. ul. Jana Kasprowicza – przebieg :od ul. Wiejskiej  dz. nr 39/3 do ul. ks Jana 

Twardowskiego, równoległa do  ul. Bolesława Prusa, ok. 316 m. 

5. ul. Stanisława Potockiego – przebieg: od ul. Szymona Czechowicza w kierunku 

zachodnio-wschodnim, dz. nr  86/12 dalej bez przejazdu, ok.230 m. . 

6. ul. Stanisława Koniecpolskiego – przebieg : od ul. Stefana Czarnieckiego w kierunku 

północno-południowym, dz. nr:  78/57, 78/51 do ul. Stanisława Potockiego,  równoległa do 

ul. Jana Zamojskiego, ok. 250 m. 

7. ul. Bolesława Prusa – przebieg : od ul. Wiejskiej, działka nr 40/6 do ul. ks. Jana 

Twardowskiego, równoległa do ul. Jana Kasprowicza, ok. 377m.. 

8. ul. Piotra Skargi – przebieg :od ul. Płk. Dąbka do ul. Tadeusza Kościuszki, dz. nr 104/5, 

ok. 82,50 m.  
9. ul. Jana III Sobieskiego i – przebieg: od ul. Stefana Czarnieckiego, część działki nr 81/47 do 

ul. Jana Zamoyskiego, ok. 250 m.  .  

10. ul. Ks. Jana Twardowskiego –przebieg : od ul. Feliksa Dorsza, dz. nr 1042, 45/7,38/9 oraz 

cz. dz. nr 37, 45/5, 48/1 do ul. Tadeusza Różewicza, ok. 450 m. 

11. ul. Stanisława Staszica – przebieg : od ul. Tadeusza Kościuszki działka nr 54/2 i 54/9 dalej 

bez przejazdu, ok 278 m 

12. ul. Czesława Miłosza –przebieg : od ul. Wiejskiej działka nr 1144 i 32 dalej bez przejazdu, 

ok. 218 m. 

13. ul. Romualda Traugutta – przebieg : od ul. Tadeusza Kościuszki, działka nr 106/12 , 108/13  

do ul. Szymona Czechowicza;  równoległa do ul. Ludwika Mierosławskiego, ok. 449 m. 

14. ul. I.K. Chodkiewicza, od  ul. Płk. Dąbka do ul. Stefana Czarnieckiego, działka nr  82/15, 

równoległa do ul. Stanisława Żółkiewskiego,  ok. 200 m. 

15. ul. Jana Zamoyskiego – przebieg: od ul. Jana III Sobieskiego część działki nr 81/47 do ul. 

Stefana Czarnieckiego (częściowo prostopadła  i  równoległa do ul. Jana III Sobieskiego) ok. 

350 m. 

 

 

REWA 

1. ul. Gen. Józefa Hallera – przebieg: od ul. Bukowy Las, dalej bez przejazdu, działki 

nr: 469/1część; 469/2część;  469/3,  469/4 część;  469/5 część, ok. 240 m. 

2. ul. Surfingowa – przebieg : prostopadła do ul. Morskiej w kierunku południowym, działka nr: 

448, 449, 231/3, 233/5, 230/9, 230/8, ok.139m. 

 

 

 

SUCHY DWÓR 

1. ul. Aleksandra Fredry – przebieg: od ul. Jana Brzechwy do działki nr 190/456 część dz. nr 

190/614, równoległa do ul. Piotra Skargi, ok. 72,0 m. 

2. ul. Franciszka Karpińskiego – przebieg: : od ul. Jana Brzechwy część działki nr 190/614w 

kierunku południowym do działki nr 190/456, ok. 60,0 m.  

3. ul. Kukułcza – przebieg: od ul. Jana Chryzostoma Paska do ul. Żurawiej oraz w kierunku 

północnym i południowym, dz. nr : 171/84, 171/58, 171/79, 171/57, 171/55, 171/60,                

ok. 907 m.   

4. ul. Orla – przebieg: od ul. Jana Chryzostoma Paska do ul. Żurawiej, działka nr : 171/76, 

171/53 i cz. dz. nr 171/82 

5. ul. Piotra Skargi – przebieg: od ul. Jana Brzechwy, część działki nr 190/614 do działki nr 

190/456, ok. 72,0 m. 



6. ul. Pliszkowa – przebieg : od ul. Orlej do ul. Żurawiej, działka nr 171/87, ok. 295 m. 

7. ul. Przepiórcza – przebieg: od ul. Jana Chryzostoma Paska  do ul. Żurawiej, działka nr: 

171/73, 171/74, 171/65 i część dz. nr 171/82, ok. 758 m, 

8. ul. Sowia – przebieg: od ul. Szkolnej do ul. Przepiórczej,  działka nr 171/89, 171/80,  

i 171/64; długość ok.564 m, 

9. ul. Słowikowa – przebieg : od ul. Orlej do ul. Kukułczej, działka nr: 171/49,ok. 246 m. 

 

 

 



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. 

 Zarząd Powiatu Puckiego zaopiniował projekt niniejszej uchwały pozytywnie. 

 


