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UCHWAŁA NR XLII/........../21 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 1 września 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 
1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna 

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 2021 r. poz. 1372) 

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

§ 1. Zmienia się pkt. 2.2. uchwały nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 
1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr 
XXXIV/222/08 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady 
Narodowej Miasta i Gminy Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie 
miasta Kościerzyna, który otrzymuje brzmienie: „2.2 przebieg i nazwy dróg położonych na terenie części osiedla 
"Kościerzyna-Zachód" w Kościerzynie, zgodnie z załącznikiem nr 2: 

a) droga oznaczona symbolem 03.KD.L - Kalinowa, 

b) droga oznaczona symbolem 08.KD.D, 10.KD.D - Konwaliowa, 

c) droga oznaczona symbolem 04.KD.D, w części 03.KD.L  - Wrzosowa, 

d) droga oznaczona symbolem 07.KD.D, 06/1.1.KD.D - Sasankowa, 

e) droga oznaczona symbolem 06.KD.D, 06/1.2.KD.D - Jaśminowa, 

f) droga oznaczona symbolem 05.KD.D, 09/1.1.KD.D - Lawendowa, 

g) droga oznaczona symbolem w części 11.KD.D, 13/1.2.KDW, w części 14.KD.D - Karola Szymanowskiego, 

h) droga oznaczona symbolem 12.KD.D, 13/1.1.KD.D, 11/1.1.KD.D, 11/1.2.KD.D, 13.KD.D - Stanisława 
Moniuszki, 

i) droga oznaczona symbolem 09.KD.D - Witolda Małcużyńskiego, 

j) droga oznaczona symbolem 20/1.1.KD.D - Fryderyka Chopina, 

k) droga oznaczona symbolem 02.KD.L - Ignacego Paderewskiego, 

l) droga oznaczona symbolem 11.KD.D - Henryka Wieniawskiego." 

§ 2. Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zastępuje załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/222/08 Rady Miasta 
Kościerzyna z dnia 27 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/19/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy 
Kościerzyna z dnia 12 grudnia 1988 r. w sprawie nadania nazw ulicom na terenie miasta Kościerzyna, który 
zmienił w części załącznik do uchwały nadajacej nazwy ulic z dnia 12 grudnia 1988 r. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 
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§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Uzasadnienie 

W związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Kościerzyna 
Zachód w Kościerzynie, która wprowadziła nowy przebieg ulic, zaistniała konieczność zaktualizowania 
nazwenictwa dróg wymienionych 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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