
Uchwała Nr XXI/7/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2016 roku 
 

w sprawie: nadania nazwy JÓZEFA KRAUSE ulicy położonej we wsi PIERWOSZYNO 

na terenie gminy Kosakowo. 

 

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

gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 działki nr 74/3, 74/10 i 71/85, obręb 

Pierwoszyno,  gm. Kosakowo, właściciel Gmina Kosakowo nadaje się nazwę ulica JÓZEFA 

KRAUSE. 

 

§ 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 (jednolity tekst Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 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 Józefa Krause wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo 

Sołtys i  Rada Sołecka wsi Pierwoszyno.  Droga ta, w skład której wchodzą                 

nr 74/3, 74/10 i 71/85 stanowi własność Gminy Kosakowo.  

Krause Józef Walenty urodził się 25 listopada 1885 roku w Pierwoszynie 

z ojca Józefa Krause właściciela ziemskiego i matki Augustyny z domu 

Prome. Po ukończeniu gimnazjum w 1911 roku został wysłany na praktykę 

rolną do majątku Radziwiłów na Wielkopolsce. W 1915 roku został powołany 

do wojska. Po uzyskaniu niepodległości  zgłosił się do Baonu Ochotniczego 

Kaszubskiego w Toruniu. W 1922 roku ożenił  się i osiadł w Pierwoszynie.               

W czasie okupacji niemieckiej uni knął aresztowania uciekając z rodziną                  

aż w okolice Lwowa, gdzie przeżył  całą okupację. Po wojnie wrócił                            

do Pierwoszyna. Całe życie był aktywnym patriotą i działaczem społecznym.                

W 1927 roku został wybrany prezesem „kółka rolniczego” w Kosakowie. 

Działał w spółce wodnej „Moście Błota” i spółce łowieckiej.  Był członkiem 

Sejmiku Wejherowskiego. Przez kilka lat pełnił funkcję wójta w gminie 

Kosakowo. Zmarł w 1946 roku.  

Nadanie nazwy niezbędne jest do opracowania numeracji porządkowej.  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablice z nazwą) w jednorazowej wysokości do 400 zł. 

 

     

 

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

