
Uchwała Nr XXVIII/50/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 czerwca 2016 roku 
 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości – działek nr 99/3 

i 104/2 obręb Mechelinki Gmina Kosakowo. 

 

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

gminnym ( t. j. Dz.U. z z 2016 roku, poz. 446), art.25 ust.2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 

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

2015 poz. 1774 ze zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i 

przystaniach morskich ( tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 33 poz. 179 ze zmianami), Rada Gminy 

Kosakowo uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od Wojewody 

Pomorskiego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako: 

a) działka nr 99/3 o powierzchni 0,3968 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą 

KW nr GD2W/00047024/9, 

b) działka nr 104/2 o powierzchni 0,0061 ha, dla której Sąd Rejonowy w Wejherowie V 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku prowadzi księgę wieczystą 

KW nr GD2W/00051734/0, 

z przeznaczeniem pod funkcjonowanie przystani morskiej „Mechelinki”. 

 

§ 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 

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich, właściwi wojewodowie przekażą, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność 

gminom, na ich wniosek, grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste, 

położone w granicach portów i przystani morskich (…) w terminie nieprzekraczającym 6 

miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

Stosownie do Zarządzenia nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 16 lipca 

2015 r. w sprawie określenia granicy przystani morskiej "Mechelinki" w Mechelinkach 

(gmina Kosakowo), działki nr 99/3 i 104/2 znajdują się w obszarze przystani morskiej 

„Mechelinki” w Mechelinkach (gmina Kosakowo). 

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr VII/14/07 z dnia 7 marca 2007 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek położonych przy 

ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gm. Kosakowo, działki nr 99/3 i 104/2 położone są w 

obszarze przeznaczonym pod tereny wydm i plaży (karta terenu 04 PL). 

Część działki nr 99/1 o powierzchni 0,0900 ha jest we władaniu Gminy Kosakowo od 

dnia 10 lipca 2009 roku, kiedy zawarto ze Skarbem Państwa, w imieniu którego wystąpił 

Starosta Pucki, umowę dzierżawy nr 3/09/96. Nieruchomość została oddana do bezpłatnego 

używania w celu zrealizowania na niej fragmentu planowanej inwestycji przewidzianej na 

lądzie tj. przyczółka pomostu cumowniczego, jako miejsca postoju dla statków rybackich. 

Umowę zawarto do dnia 03 stycznia 2014 roku, a następnie w oparciu o aneks przedłużono 

okres obowiązywania umowy do 31 grudnia 2017 roku. 

Natomiast działka nr 104/1 o powierzchni 0,1600 ha jest we władaniu Gminy 

Kosakowo od dnia 02 sierpnia 2011 roku, kiedy zawarto ze Skarbem Państwa, w imieniu 

którego wystąpił Starosta Pucki, umowę użyczenia nr 3/11/81. Nieruchomość została oddana 

do bezpłatnego używania w celu budowy przystani rybackiej oraz lokalizacji urządzenia 

wodnego – wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej. Umowę zawarto na czas 

nieoznaczony. 

W dniu 16 maja 2016 roku Wójt Gminy Kosakowo zatwierdził podział nieruchomości 

położonej w obrębie geodezyjnym Mechelinki. W wyniku podziału m.in. działki nr 99/3 o 

pow. 0,3968 ha oraz nr 104/2 o pow. 0,0061 ha. Projekt podziału ww. działek został 

pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Puckiego oraz Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni. 

W/w nieruchomości, zgodnie z Zarządzeniem nr 10 Dyrektora Urzędu Morskiego w 

Gdyni z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie określenie granicy przystani morskiej „Mechelinki” 

w Mechelinkach (gmina Kosakowo), opublikowanym w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z dnia 22 lipca 2015 r., poz. 2264, znajdują się granicach tejże 

przystani. 

Pozostała część gruntów, na których znajduje się przystań morska „Mechelinki” tj. 

działki nr ewid. 214/3 i 230 w obrębie geodezyjnym Mechelinki, stanowi własność Gminy 

Kosakowo. Nabycie przedmiotowych nieruchomości umożliwi Gminie Kosakowo 

zakończenie procesu regulowania formy prawno-organizacyjnej zarządzania przystanią 

rybacką. Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 


