
Uchwała Nr XXXIX/13/2013 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 28 lutego 2013 roku 

W sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w 
miejscowości  Pierwoszyno gmina Kosakowo.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 litera a ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity Dz. U.z 2001 roku nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz 
art. 23 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy 
Kosakowo uchwala , co następuje: 

      Par. 1  

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości nieruchomość 
stanowiącą własność  Skarbu Państwa  oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki nr 

  91/7 o powierzchni  0,0632 ha położoną w miejscowości Pierwoszyno gmina 
Kosakowo, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR GD2W/00053454/7 
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w  
Pucku 

 91/17 o powierzchni  1,3134 ha położoną w miejscowości Pierwoszyno gmina 
Kosakowo, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR GD2W/00053454/7 
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w  
Pucku 

 91/19 o powierzchni  0,0100 ha położoną w miejscowości Pierwoszyno gmina 
Kosakowo, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR GD2W/00053454/7 
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w  
Pucku 

 91/21 o powierzchni  11,6412 ha położoną w miejscowości Pierwoszyno gmina 
Kosakowo, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW NR GD2W/00053454/7 
w Sądzie Rejonowym w Wejherowie  Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w  
Pucku 

 z przeznaczeniem na realizacje celu publicznego tj. budowę obiektów sportowych wraz z 
budowa dróg dojazdowych. 

      Par. 2 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

      Par. 3 

Uchwała wchodzi w  życie z dniem podjęcia.     



        U Z A S A D N I E N I E 

 

Na wniosek Wójta Gminy Kosakowo w sprawie nieodpłatnego przekazania do zasobu mienia 
gminnego nieruchomości składającej się z działek nr 91/7, 914/17, 91/19 i 91/21 o łącznej 
powierzchni 13,0278 ha położonej w miejscowości Pierwoszyno, wykonawca prawa 
własności gruntów Skarbu Państwa tj Starosta Pucki pozytywnie zaopiniował zamiar gminy 
Kosakowo . 

Pozytywna opinia w sprawie przekazania gruntów Gminie wydana została również przez 
Wojewodę Pomorskiego, który orzekł o przekazaniu Gminie gruntów z przeznaczeniem na 
realizacje celu publicznego tj. budowę obiektów sportowych wraz z budową dróg 
dojazdowych. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie Uchwał w sprawie nabywania 
gruntów do zasobu mienia gminnego.  

 

  

 

 


