
Uchwała nr XLII/281/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2020 roku 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Kosakowo nr XI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 

roku w sprawie: nadania nazwy JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO ulicy 

położonej we wsi POGÓRZE na terenie gminy Kosakowo 

 

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

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 

Zmienia się Uchwałę Rady Gminy Kosakowo nr XI/72/2019 z dnia 28 marca 2019 roku                   

w następujący sposób:  

§ 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„Ulicy oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 52/19, 1235 oraz część działek               

nr 52/17 i 53/8 obręb Pogórze, gmina Kosakowo, właściciel Gmina Kosakowo nadaje się 

nazwę ulica JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO”. 

 

§ 2 

Aktualny przebieg ulicy Jędrzeja Śniadeckiego przedstawiony został w 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 (Dz. U. z 2020 r, poz. 713 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 2020 r. poz. 470 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 przyłączenie 

do ulicy Jędrzeja Śn iadeckiego działki nr 1235 oraz części  działki  nr 52/17  

wystąpili do Wójta Gminy Kosakowo Sołtys i  Rada Sołecka wsi Pogórze.  

Wymienione działki drogowe  stanowią  własność  Gminy Kosakowo.   

Zgodnie z art. 8 ust. 2 i 4 ustawy o drogach publicznych koszty związane                                    

z oznakowaniem dróg wewnętrznych pokrywają ich właściciele, z tym że oznakowanie 

połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi należy do zarządcy drogi publicznej.                   

W związku z powyższym wejście w życie niniejszej uchwały wywoła dla Gminy Kosakowo 

skutki finansowe  w wysokości do 500 zł (tablica z nazwą).  

     

 

     

 

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

