
Uchwała Nr VII/23/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 marca 2011 roku 
 
 
 
w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości 
Kosakowo gmina Kosakowo. 

 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr 142, poz. 1591 z późn.zm. ) oraz art. 13  ust. 1  

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 

2010 r.  Nr 102, poz. 651 z późn.zm. ) Rada Gminy uchwala co następuje : 

 
 

§ 1 
 
 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Kosakowo oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działki nr 164/133 o pow. 491 m2 objętą księgą wieczystą KW Nr 

36256, nr 164/140 o pow. 166 m2 objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W00018437/5 i nr 

164/142 o pow. 98 m2 objętej księgą wieczystą KW Nr GD2W00017130/6  prowadzonymi 

przez Sąd Rejonowy w Wejherowie Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 
 

§ 3 
 
 

Uchyla się uchwałę Nr V/13/2011 Rady Gminy Kosakowo z dnia 22 lutego 2011 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w 
miejscowości Kosakowo gmina Kosakowo.  
 

 § 4 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 



 
 

U Z A S A D N I E N I E 
 
 
W dniu 28 marca 2011 roku do Rady Gminy Kosakowo doręczono zawiadomienie  

Wojewody Pomorskiego o sygnaturze NK-III.4131.04.2011.WD o wszczęciu postępowania 

dotyczącego stwierdzenia nieważności uchwały Nr V/13/2011 z dnia 22 luty 2011 roku w 

sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości położonej w 

miejscowości Kosakowo gmina Kosakowo z uwagi  na nieprawidłowe zapisy w § 1 niniejszej 

uchwały. 

Zgodnie z obowiązującym zapisem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym 

do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych przekraczających zakres zwykłego zarządu dotyczących między innymi zasad 

zbywania nieruchomości bez określania formy zbycia. Natomiast zgodnie z art. 25 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami decyzje o formie przetargowej lub bezprzetargowej 

zbycia oraz wyznaczeniu osoby, która będzie nabywcą niniejszej nieruchomości należy już do 

kompetencji organu wykonawczego tj. wójta, który gospodaruje gminnym zasobem 

nieruchomości. Z tych też względów oraz z uwagi na wszczęcie postępowania nadzorczego 

zasadnym jest uchylenie uchwały Nr V/13/2011 z dnia 22 lutego 2011 roku i podjęcie nowej 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Kosakowo gmina 

Kosakowo. 

Z uwagi na zakreślony termin na zakończenie postępowania nadzorczego przez Wojewodę 

Pomorskiego podjęcie niniejszej uchwały powinno nastąpić w trybie pilnym. 

 

 

 
 


