
 

Uchwała Nr L/355/2021 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości w trybie darowizny 

- działki nr 88/69 obręb Dębogórze, 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 2020r. poz. 713 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 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 2020 r. poz. 1990 ze zmianami) Rada Gminy 

Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie w trybie darowizny do gminnego zasobu 

nieruchomości od osoby prawnej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 88/69 o pow. 0,0800 ha położonej w miejscowości Dębogórze, dla której 

prowadzona jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00065852/4 w Sądzie Rejonowym w 

Wejherowie IV Wydziale Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na realizację celów 

wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zieleń publiczna 

urządzona. 

                                                                                                                                                                                                                            

§ 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 88/69 o pow. 0,0800 ha obręb 

Dębogórze stanowi własność osoby prawnej. Nieruchomość położona jest na obszarze, dla 

którego brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonym 

uchwałą nr XI/77/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r. ww. działka znajduje 

się na terenach, gdzie ustalono następujące uwarunkowania i kierunki rozwoju 

zagospodarowania przestrzennego : tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej, zabudowa 

jednorodzinna. 

Wójt Gminy Kosakowo decyzją z dnia 14 maja 2019 roku Nr PP.6730.03.2018 dla terenu 

działki nr 88/64 w Dębogórzu ustalił warunki zabudowy i podziału nieruchomości. Następnie 

na podstawie decyzji z dnia 25 lutego 2021 roku Nr GGN.6831.5.2021.BP na wniosek 

właściciela został między innymi wydzielony obszar działki nr 88/69 z przeznaczeniem jako 

teren zieleni urządzonej (ZP). Osoba prawna w wyniku przeprowadzonych rozmów z Wójtem 

Gminy Kosakowo wyraziła zgodę na darowiznę przedmiotowej nieruchomości na rzecz 

Gminy Kosakowo w celu realizacji celów publicznych nałożonych na samorządy terytorialne. 

Działka niezabudowana brak jakichkolwiek nakładów poprzednio użytkowana rolniczo. 

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność wykupu nieruchomości w celu realizacji zadań 

własnych Gminy Kosakowo zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 


