
UCHWAŁA NR XLII/329/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 27 lutego 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nadanie nazw drogom położonym w Kościerzynie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na nadanie nazw drogom położonym w Kościerzynie, objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w północnej części miasta między trakcją kolejową do 
Chojnic a trakcją kolejową do Gdyni oraz granicami miasta (uchwała nr LXVI/511/10 Rady Miasta Koscierzyna 
z dnia 3 listopada 2010 r., Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego nr 17, poz. 426, z dnia 11 lutego 2011 
r.): 

1)droga oznaczona symbolem 02.KD.L - Zielona, 

2)droga oznaczona symbolem 03.KD.L - Błękitna, 

3)droga oznaczona symbolem 05.KD.L - Gałęźna, 

4)droga oznaczona symbolem 12.KD.D - Wiejska, 

5)droga oznaczona symbolem 11.KD.D - Biała, 

6)droga oznaczona symbolem 08.KD.D - Piaskowa, 

7)droga oznaczona symbolem 10.KD.D - Bursztynowa, 

8)droga oznaczona symbolem 09.KD.D - Srebrzysta, 

9)droga oznaczona symbolem 07.KD.D - Złocista. 

§ 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 

Piotr Słomiński
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Uzasadnienie
Ze względu na złożony do Burmistrza Miasta Kościerzyna wniosek o ustalenie numeru porządkowego 
nieruchomości położonej w obrebie 01 miasta Kościerzyna, zaistniała konieczność nadania nazw drogom 
wymienionym w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację oraz uporządkowanie numeracji 
adresowej położonych przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten proces Rozporządzeniem Ministra 
Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 
125). W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr XLII/329/13

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 27 lutego 2013 r.
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