
Uchwała Nr LXX/518/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 kwietnia 2022 roku 

 

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 

zmienionej uchwałą nr XV/102/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku. 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559) 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 IX/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 roku 

zmienioną uchwałą nr XV/102/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku poprzez zmianę nazwy 

ulicy Rolniczej określonej w pkt. 2 załącznika nr 1 do uchwały nr IX/69/93 z dnia 12 sierpnia 

1993 roku na „ ROŚLINNA” oraz określa się nowy przebieg ulicy. 

2. W skład ulicy Roślinnej wchodzą działki nr 99/13, 607/2 oraz część działki nr 126 obręb 

Dębogórze, gmina Kosakowo, właściciel Gmina Kosakowo. 

 

§ 2 

Aktualny przebieg ulicy opisanej w § 1 został przedstawiony w załączniku graficznym  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/69/93 z dnia 12 sierpnia 1993 roku 

zmienionej uchwałą nr XV/102/2019 z dnia 11 czerwca 2019 roku pozostają bez zmian. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 5 

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 2022 r, poz. 559) do wyłącznej właściwości  rady 

gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic  

i placów będących drogami publicznymi. 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 zmianę przebiegu ulicy wystąpili 

do Wójta Gminy Kosakowo Sołtys i Rada Sołecka wsi Dębogórze. Zmiana przebiegu 

dokonywana jest, aby dopasować przebieg ulicy do obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego. Ponadto z uwagi na fakt, iż w Uchwale Rady Gminy Kosakowo nr IX/69/93 

z dnia 12 sierpnia 1993 roku danej ulicy nadana została nazwa Rolnicza, a od początku jej 

istnienia posługiwano się nazwą Roślinna, postanowiono dokonać także zmiany/sprostowania 

nazwy.  

Wymienione działki drogowe stanowią własność Gminy Kosakowo.  

Wejście w życie niniejszej uchwały nie wywoła dla Gminy Kosakowo skutków 

finansowych, gdyż oznakowanie ulicy jest już wykonane w terenie (tablice z nazwą). 

 

     

 




