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UCHWAŁA NR L/....../22 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 2 marca 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy Okoniowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 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 z późn. zm.) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.) Rada Miasta Kościerzyna na wniosek 
Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. Nadaje się nazwę Okoniowa drodze wewnętrznej położonej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta 
Kościerzyna, na działce ozn. nr geodez. 101/36, stanowiącej własność osób fizycznych, zgodnie z załącznikiem 
graficznym. 

§ 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 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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Załącznik graficzny  

do uchwały nr L/…./22 

Rady Miasta Kościerzyna 

z dnia 23.02.2022 r.  
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Uzasadnienie

W związku ze złożonym wnioskiem o ustalenie numeru porządkowego dla budynku wybudowanego na
nieruchomości, zlokalizowanej w obrębie geodezyjnym nr 01 miasta Kościerzyna, w rejonie ulicy Gałęźnej
oraz rozwijającą się zabudową w tym rejonie miasta, powstała konieczność nadania nazwy drodze wewnętrznej
wymienionej w projekcie uchwały. Pozwoli to na prawidłową identyfikację numeracji adresowej położonych
przy niej nieruchomości, zgodnie z regulującym ten proces rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy
i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1368).

Biorąc pod uwagę nazewnictwo ulic w tym rejonie miasta Burmistrz Miasta Kościerzyna proponuje nadanie
nazwy drodze wewnętrznej Okoniowa, na co wszyscy właściciele wyrazili zgodę (zgodnie z art. 8 ust. 1a
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn.
zm.)).

Tym samym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne.
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