
Uchwała Nr XI/68/2019 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 marca 2019 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr  IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 

roku w sprawie: nadania nazw nowym ulicom oraz wprowadzenia numeracji 

nieruchomości w miejscowości Pogórze, zmienionej uchwałą nr XLII/70/2009 z dnia 30 

września 2009 roku 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2018, poz. 994 ze zm.) art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2068 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 IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku 

zmienioną uchwała nr XLII/70/2009 z dnia 30 września 2009 roku, określając nowy przebieg 

ulicy SZYMONA CZECHOWICZA.  

2. W skład ulicy Szymona Czechowicza wchodzą działki nr: 108/10, 108/15, 78/76, 78/39, 

78/68, 72/20 oraz część działek nr 86/12 i 72/12, obręb Pogórze, gmina Kosakowo, właściciel 

Gmina Kosakowo. 

§ 2 

Aktualny przebieg ulicy SZYMONA CZECHOWICZA przedstawiony został na załączniku 

do niniejszej uchwały. 

 

§ 3 

Pozostałe zapisy uchwały Rady Gminy Kosakowo nr IX/57/97 z dnia 14 sierpnia 1997 roku 

zmienionej uchwała nr XLII/70/2009 z dnia 30 września 2009 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 2018, poz. 994 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 2018 r. poz. 2068 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 aktualizację p rzebiegu ulicy Szymona Czechowicza poprzez 

włączenie do niej nowo wydzielonych odcinków drogi oraz  z niej  działek nr 

87/10 i 87/18 wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo Sołt ys i  Rada Sołecka wsi 

Pogórze.  Działki  nr 87/10 i 87/18 zostaną włączone odrębną  uchwałą  do ulicy 

Ludwika Mierosławskiego.  

Wejście w życie niniejszej uchwały wywoła dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

związane z oznakowaniem ulicy w terenie (tablice z nazwą) w wysokości do 250 zł oraz 

koszty związane z wymianą dokumentów dla osób zameldowanych (na dzień podjęcia 

uchwały 18 osób zameldowanych) w wysokości ok. 6000 zł. 
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