
Uchwała Nr LI/139/2018 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 8 lutego 2018 roku 

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonej w  

miejscowości Dębogórze gmina Kosakowo – działki nr 13/3 i 13/4. 

 

 

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 2017r., poz. 1875 ze zmianami) oraz art. 13  ust. 2 i 2a  ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. , poz. 2147 

ze zmianami ) Rada Gminy uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym 

Dębogórze oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 13/3 o pow. 0,0100 ha i nr 13/4 o 

pow. 0,7600 ha stanowiącej własność Gminy Kosakowo objętej księgą wieczystą KW Nr 

GD2W/00017130/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie V Zamiejscowy Wydział 

Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku z przeznaczeniem na utrzymanie dróg publicznych. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 13/3 o pow. 0,0100 ha i 

nr 13/4 o pow. 0,7600 ha obręb  Dębogórze stanowi własność Gminy Kosakowo.  

Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

bezzbiornikowego magazynowania gazu – Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo część działki 

nr 13/4 w Dębogórzu, znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 01 KZ – droga 

powiatowa – droga zbiorcza, niewielki fragment działki znajduje się w obszarze, dla którego 

brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast działka 

nr 13/3 w Dębogórzu znajduje się w obszarze, dla którego brak obowiązującego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z uchwałą Nr XX/5/2016 Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego zmiany Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo, działki nr 

13/3 i 13/4 w Dębogórzu, gm. Kosakowo, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem „drogi 

zbiorcze”. 

 Zarząd Powiatu Puckiego wystąpił z wnioskiem z dnia 05 grudnia 2017 roku o 

przekazanie w drodze darowizny zgodnie z art.13 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami 

na rzecz Powiatu Puckiego, na cele związane z utrzymaniem dróg publicznych działki 

ewidencyjne nr 13/3 i 13/4 położone w miejscowości Dębogórze. Przedmiotowe działki 

wchodzą w skład drogi powiatowej nr 1514G relacji Smolno-Mrzezino-Kazimierz. 

 Dla zawarcia umowy darowizny niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Kosakowo 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie przez Gminę Kosakowo wskazanej 

powyżej nieruchomości na rzecz Powiatu Puckiego z przeznaczeniem na realizację celu 

publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami. 

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

gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach 

majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących między innymi 

zasad zbywania nieruchomości.  

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały.  

 


