
UCHWAŁA NR LIX/462/18
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 marca 2018 r.

w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym  położonym w terenie pomiędzy ul. Stanisława 
Wyspiańskiego a ul. Plebanka w Kościerzynie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się nazwy drogom wewnętrznym położonym pomiędzy ul. Stanisława Wyspiańskiego a ul. 
Plebanka, stanowiącym własność osób fizycznych oraz Gminy Miejskiej Kościerzyna, przedstawionym na 
załączniku graficznym:

1)Bolesława Chrobrego - drodze składającej się z działek ozn. nr geodez. cz. 222/11 i 225/14, położonej 
w obrębie geodezyjnym 08 miasta Kościerzyna,

2)Kazimierza Wielkiego - drodze składającej się z działek ozn. nr geodez. 145/7, 145/13 i 364, położonej 
w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna,

3)Władysława Jagiełły - drodze składającej się z działek ozn. nr geodez. 148/8 i 149/6, położonej w obrębie 
geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna,

4)Jana Sobieskiego - drodze składającej się działek ozn. nr geodez. 451 i 153/10, położonej w obrębie 
geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Teresa Preis
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Załącznik graficzny  

do uchwały nr LIX/462/18 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 21 marca 2018 r.  
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Uzasadnienie

W związku z powstającą zabudową na terenie osiedla zlokalizowanego pomiędzy ulicami Stanisława
Wyspiańskiego i Plebanka, zaistniała konieczność nadania nazw drogom wewnętrznym wymienionym
w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację miejsca oraz uporządkowanie numeracji
adresowej położonych przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten proces rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości (Dz. U. z 2012 r.
poz. 125). Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.). Dla dróg położonych w obszarze przedstawionym na załączniku
graficznym Burmistrz Miasta Kościerzyna zaproponował nadanie nazw polskich królów. Tym samym wystąpił
z wnioskiem do właścicieli przedmiotowych dróg o wyrażenie zgody na nadanie im nazw: Bolesława
Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełły, Jana Sobieskiego. Właściciele wyrazili na powyższe
zgodę na piśmie.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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