
Uchwała Nr XXXIX/47/2017 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 18 maja 2017 roku 

 

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 113/8 

obręb Mechelinki 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. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 

1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę 

o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 ze zmianami ) Rada Gminy 

Kosakowo uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

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

Państwa w trybie komunalizacji nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 

nr 113/8 o pow. 0,7601 ha położonej w miejscowości Mechelinki, dla której prowadzona jest 

Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00060024/6 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie 

Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku z przeznaczeniem pod 

urządzenie drogi publicznej. 

                                                                                                                                                                                                                            

§ 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 działka nr 113/8 o pow. 0,7601 ha obręb 

Mechelinki stanowi własność Skarbu Państwa. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mechelinki gmina Kosakowo (uchwała Rady 

Gminy Kosakowo nr XXXII/69/2012 z dnia 26 września 2012r.) część działki nr 113/8  

znajduje się w obszarach oznaczonych symbolami : 1.KDL, 2.KDL – tereny dróg 

lokalnych oraz 5.KDD, 6.KDD, 17.KDD – tereny dróg dojazdowych. Natomiast zgodnie 

z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mechelinki gm. 

Kosakowo  w rejonie ulicy Klifowej ( uchwała Rady Gminy Kosakowo nr X/47/07 z dnia 30 

maja 2007r.) część działki nr 113/8 znajduje się w obszarze oznaczonym symbolami : 014 

ZE – zieleń ekologiczno-krajobrazowa – strefa ochrony klifu oraz 015 ZL/ZN – las, tereny 

zieleni objęte formami ochrony.                                                             

Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach 

samorządowych umożliwiają gminie na jej wniosek przejęcie za zgodą Wojewody 

Pomorskiego nieruchomości Skarbu Państwa, jeżeli są związane z realizacją jej zadań 

własnych.  

Teren działki nr 113/8 stanowi ogólnodostępną drogę publiczną w skład której wchodzi ulica 

Klifowa, ulica Falista oraz część ulicy Nadmorskiej. Nieruchomość wykorzystywana będzie 

na utrzymanie i poprawę stanu technicznego układu drogowego. Ponadto w zakresie terenów 

zieleni i lasu zgodnie z art.7 ust.1 ppkt 12 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne 

gminy obejmują sprawy zieleni gminnej i zadrzewień.   

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność nieodpłatnego nabycia nieruchomości.  

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. 

 

 

 


