
Uchwała Nr XXI/14/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2016 roku 
 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w  miejscowości Rewa 

gmina Kosakowo – działka nr 147/60. 

 

 

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 2015r. poz.1515 ze zmianami ) oraz art.13 ust.1 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 zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Rewa 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/60 o pow. 0,0040 ha objętej księgą 

wieczystą KW Nr GD2W/00010350/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie 

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pucku. 

 

§ 2 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

Wójt Gminy Kosakowo w celu wyprostowania granic drogi wzdłuż dawnej Wioski 

Żeglarskiej w Rewie wystąpił do właściciela nieruchomości z propozycją dokonania zamiany 

gruntów w miejscowości Rewa poprzez wydzielenie i przekazanie na rzecz Gminy Kosakowo 

części terenu z działki nr 147/48 stanowiącej  własność osoby prawnej w zamian za przyjęcie 

gruntu gminnego - część działki nr 147/49. W wyniku podziału geodezyjnego z mocy prawa 

na własność Gminy Kosakowo przeszły działki drogowe nr 147/57 i 147/61 o pow. ogólnej 

46 m2, stanowiące uprzednio własność osoby prawnej. Z kolei działka gminna nr 147/60 

o pow. 40 m2 została przeznaczona do sprzedaży na rzecz właściciela nieruchomości 

przyległej (działki nr 147/63) w celu poprawienia jej warunków zagospodarowania. Działka 

nr 147/60 nie może stanowić samodzielnej działki budowlanej i nie może zostać 

zagospodarowana jako odrębna nieruchomość. Urząd Morski pismem z dnia 25 września 

2015r. wyraził zgodę na dokonanie czynności prawnej polegającej na sprzedaży działki 

nr 147/60 położonej na obszarze pasa technicznego. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr LXX/79/2010 z dnia 6 października 

2010r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego Nr 163 poz. 3332 z dnia 

22.12.2010r.), w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Rewa, gmina Kosakowo działka nr 147/60 w Rewie znajduje 

się w obszarze oznaczonym symbolem 12Ut – teren usług turystycznych. 

Według wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę majątkowego wartość rynkowa 

działki nr 147/60 o pow. 40 m2 wynosi 10.800,00 zł netto + VAT 23%, łącznie brutto 

13.284,00 zł (332,10 zł/1m2). Natomiast odszkodowanie ustalone za przejęte drogi tj działki 

nr 147/57 i 147/61 o łącznej pow. 46 m2 wynosi 12.400,00 zł (ok.270,00 zł/1m2). 

Z uwagi, iż wartość zamienianych nieruchomości nie jest w jednakowej kwocie 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 

(tj. Dz. U. z 2015r. , poz. 782) powstaje obowiązek zastosowania dopłaty na rzecz Gminy 

Kosakowo w kwocie 884,00 zł. 

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. 


