
Uchwała Nr XLVIII/324/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 stycznia 2021 roku 

 

w sprawie: nadania rondu znajdującemu się w Kosakowie u zbiegu ulic Żeromskiego                       

i Hieronima Derdowskiego imienia Obrońców Kępy Oksywskiej 

 

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

(jednolity tekst Dz. U. z 2020 r., poz. 713) 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 

Rondu znajdującemu się w Kosakowie u zbiegu ulic powiatowej - Żeromskiego i gminnej - 

Hieronima Derdowskiego, zlokalizowanemu na części działek: 

1. nr 135/2 obręb Kosakowo, gmina Kosakowo– właściciel Skarb Państwa, 

2. nr 120/5, 133/15, 127, 133/11 obręb Kosakowo, gmina Kosakowo – właściciel Gmina 

Kosakowo, 

nadaje się imię OBROŃCÓW KĘPY OKSYWSKIEJ. 

 

§ 2 

Lokalizacja ronda 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 (tj. 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 nadanie  imienia                           

Obrońców Kępy Oksywskiej  rondu położonemu w Kosakowie u zbiegu ulic 

powiatowej - Żeromskiego i  gminnej Hieronima Derdowskiego wystąpili Sołtys  i  

Rada Sołecka wsi Koskowo.  Starosta Pucki oraz Zarząd  Powiatu Puckiego 

wyrazili  zgodę na nadanie ww. imienia.  

Obrona Kępy Oksywskiej była jednym z epizodów polskiej obrony Wybrzeża 

w kampanii  wrześniowej  1939 roku. Na Kępie znalazło się w krótkim czasie ok. 9 tys. 

żołnierzy polskich, 120-140 ckm, 14 moździerzy, 23 działa piechoty, oraz wielu cywilów. Walki 

piechoty trwały od 10 do 19 września. W krótkim okresie i na terenie o powierzchni zaledwie 

4 km2 stoczono co najmniej 110 potyczek. Brak umocnień poza najprostszymi rowami 

strzeleckimi przyczynił się do wzrostu strat po polskiej stronie – zginęło ponad 2 tys. żołnierzy, 

czyli 14% stanu osobowego (dla porównania – pod Monte Cassino zginęło ok. 1200 Polaków). Po 

południu 19 września, wyczerpawszy wszelką możliwość dalszej obrony, płk Dąbek poprowadził 

garstkę pozostających przy nim żołnierzy do ataku, podczas którego został trafiony w głowę 

odłamkiem pocisku moździerzowego. Ranny pułkownik ostatnią kulę zostawił dla siebie i odebrał 

sobie życie strzałem z pistoletu. O godzinie 17:00 Kępa Oksywska skapitulowała. 

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest  upamiętnienie  żołnierzy oraz 

cywilów biorących udział  w walkach obronnych jako zasłużonych dla naszego 

regionu.  

Wejście w życie niniejszej uchwały spowoduje dla Gminy Kosakowo skutki finansowe 

wynikające z wykonania oznakowania (tablica z nazwą) w jednorazowej wysokości do 500 zł. 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Monte_Cassino
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%BAdzierz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ci%C4%99%C5%BCki_karabin_maszynowy
http://sip.lex.pl/#/dokument/16791834


Załącznik 
do Uchwały nr XLVIII/324/2021 
Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 26 stycznia 2021 roku


