
Uchwała Nr L/360/2021 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 30 marca 2021 roku 

 

 

 

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

gmina Kosakowo – działka nr 1207/5. 

 

 

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. 2                          

w związku z art.23 ust.1 pkt 7  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami ( tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1990 ze zmianami ) Rada Gminy 

uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

 

Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mosty 

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1207/5 o pow. 0,0069 ha objętej księgą 

wieczystą KW Nr GD2W/00018437/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie                    

IV Wydział Ksiąg Wieczystych. 

 

§ 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 1207/5 o pow. 0,0069 

ha obręb Mosty stanowi własność Gminy Kosakowo. Osoba fizyczna wystąpiła z wnioskiem 

do Wójta Gminy Kosakowo o nabycie działki nr 1207/5 w celu uzupełnienia powierzchni 

nieruchomości przyległej – działki nr 1202/2 położonej w obrębie geodezyjnym Mosty, 

będącej jej własnością.  

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

północnej części obrębu Mosty gmina Kosakowo, od ulicy Wałowej do ulicy Spacerowej 

uchwalonego uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XLIV/302/2020 z dnia 26 listopada 2020r. 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 stycznia 2021 

roku poz. 93, działka nr 1207/5 obręb Mosty znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem 30-MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. 

Dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe. Nie ustala się proporcji pomiędzy ww. 

funkcjami, dopuszcza się samodzielne wystąpienie jednej z ww. funkcji. 

Powierzchnia działki oraz jej kształt eliminują możliwość zabudowy i 

zagospodarowania zgodnie z podstawowym przeznaczeniem w planie. W związku z 

powyższym działka nie może stanowić samodzielnej działki do zabudowy lecz może zostać 

wykorzystana na uzupełnienie powierzchniowe i poprawę warunków zagospodarowania 

działki bezpośrednio sąsiadującej. Na części działki znajduje się nakład – narożnik budynku 

mieszkalnego oraz ogrodzenie.  

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.  

 


