
Uchwała Nr XXXI/77/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 3 listopada 2016 roku 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 146/70 

obręb 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 2016r. poz.446 ze zmianami ) oraz 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. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami ) Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości 

nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa oznaczoną w ewidencji gruntów 

jako działka nr 146/70 o pow. 0,0082 ha położoną w miejscowości Kosakowo, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00007402/1 w Sądzie Rejonowym 

w Wejherowie Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Pucku z 

przeznaczeniem realizację celu publicznego tj. utrzymanie obiektu użyteczności 

publicznej – łącznik (plomba) pomiędzy budynkiem Urzędu Gminy Kosakowo i 

Komisariatem Policji w Kosakowie.                                                                                                                                                     

§ 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 

W dniu 30 stycznia 2008 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę Nr XVII/2/2008 w 

sprawie zatwierdzenia porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Kosakowo a Komendą 

Wojewódzką Policji w Gdańsku w sprawie określenia zasad współpracy mającej na celu 

poprawę bezpieczeństwa publicznego w Gminie Kosakowo i podniesienia poziomu obsługi jej 

mieszkańców poprzez poprawę pracy Posterunku Policji w Kosakowie. Porozumienie określało 

podjęcie czynności mających na celu zwiększenie powierzchni lokalowej dla Posterunku 

Policji w Kosakowie. Planowana inwestycja została zrealizowana w 2012 roku. Na części 

terenu gminnego ( obecnie działka nr 146/72) i na części terenu Skarbu Państwa ( obecnie 

działka nr 146/70) zostały wybudowane dwa lokale użyteczności publicznej stanowiące 

połączenie budynku Posterunku Policji w Kosakowie i Urzędu Gminy Kosakowo określane 

jako zabudowa plombowa (łącznik). Zgodnie z założeniem parter wybudowanego łącznika o 

pow. 65,47 m2 zajęła Policja, a piętro Urząd Gminy Kosakowo. Realizując kolejne 

postanowienia niniejszego porozumienia w dniu 17 kwietnia 2014 roku zostało zawarte 

trójstronne porozumienie pomiędzy przedstawicielami Gminy Kosakowo, Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku i Skarbem Państwa- Starostą Powiatu Puckiego określające 

warunki przekazania nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo oraz lokalu na 

parterze na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.  

Dla zawarcia umowy darowizny niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Kosakowo uchwały 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Kosakowo nieruchomości – 

działki nr 146/70 położonej w Kosakowie z przeznaczeniem na realizację celu publicznego 

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst 

jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1774 ze zmianami ). 

Wojewoda Pomorski wyraził zgodę Staroście Puckiemu na przeniesienie prawa własności w 

formie darowizny na rzecz Gminy Kosakowo. 

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. 

 

 

 

 

 


