
Uchwała Nr XXX/62/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 września 2016 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XXIV/82/2008 z dnia 3 września 

2008 roku w sprawie: nadania nazwy ulicy w Gminie Kosakowo. 

 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku                

o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 460 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 XXIV/82/2008  z dnia 3 września 2008 

roku w następujący sposób: dla ulicy MAURETAŃSKIEJ dopisana zostaje działka                           

nr 1082/49, obręb Pogórze, gm. Kosakowo, właściciel- osoba prawna.   

2. Aktualny przebieg ulicy Mauretańskiej przedstawiony został na załączniku graficznym                    

do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Kosakowo Nr XXIV/82/2008  z dnia 3 września 2008 

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 

 

Uchwała Nr XXIV/82/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w Gminie Kosakowo 

podjęta została przez Radę Gminy Kosakowo dnia 3 września 2008 roku. 

Uchwała określała m.in. przebieg ulicy Mauretańskiej w Pogórzu. W wyniku podziałów 

geodezyjnych powstały nowe działki oraz tereny przeznaczone pod komunikacje                                       

o charakterze wewnętrznym i będące przedłużeniem istniejącej już ulicy Muretańskiej 

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 działki nr 1082/49, obręb Pogórze,  gm. Kosakowo 

do ulicy Mauretańskiej  wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo Sołtys i Rada 

Sołecka wsi Pogórze.  Działka nr 1082/49 stanowi własność osoby prawnej,  

dlatego też zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.) podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania  

jej nazwy wymagało uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest ona 

zlokalizowana.  

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 2016, poz. 446) 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.). 

Nadanie nazwy niezbędne jest do opracowania numeracji porządkowej.  

Wejście w życie niniejszej uchwały nie wywoła dla Gminy Kosakowo żadnych skutków 

finansowych, ponieważ koszty związane z oznakowaniem dróg wewnętrznych pokrywają ich 

właściciele.  
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