
Uchwała Nr  LXI/449/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie  

w dzierżawę nieruchomości na rzecz spółki komunalnej „Kosakowo Sport” spółki  

z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji 

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), w związku z art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 

sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021r., poz.1899 ze zm.),Rada 

Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§1 

 

1.Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres powyżej 3 

lat na rzecz spółki komunalnej „Kosakowo Sport” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z 

siedzibą w Pogórzu w organizacji zabudowanych nieruchomości położonych w Pogórzu, 

Pierwoszynie i Kosakowie, stanowiących własność Skarbu Państwa w trwałym zarządzie 

Ministerstwa Obrony Narodowej Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni oddanych do 

bezpłatnego używania na rzecz Gminy Kosakowo, oznaczonych jako: 

 

1) obręb POGÓRZE : 

a) Działka nr 1041/4 o pow. 6,6632 ha  

b) działka nr 218/31 o pow. 4,7726 ha   

c) działka nr 1091/2 o pow. 1,3279 ha 

d) działka nr 1040    o pow. 14,1646 ha 

e) działka nr 1090/3 o pow. 1,5582 ha 

f) działka nr 1090/4 o pow. 0,3967 ha 

g) działka nr 1090/5 o pow. 19,6247 ha 

h) działka nr 1090/6 o pow. 1,2210 ha 

i) działka nr 1090/7 o pow. 0,2406 ha 

j) działka nr 1090/8 o pow. 0,4058 ha 

k) działka nr 1090/9 o pow. 94,2996 ha 

 

2) obręb PIERWOSZYNO 

a) działka nr 173/2 o pow. 9,3926 ha 

b) działka nr 175/2 o pow. 11,2551 ha 

c) działka nr 169    o pow. 0,2200 ha 

d)  działka nr 202/2 o pow. 42,0650 ha  

 

3) Obręb KOSAKOWO 

a) działka nr 115/7 o pow. 11,8538 ha 

b) działka nr 118/5 o pow. 0,1997 ha 

c) działka nr 117/1 o pow. 0,4368 ha 



d) działka nr 116    o  pow. 3,7200 ha 

e) działka nr 295    o  pow. 29,0580 ha  

o łącznej powierzchni 252,8759 ha objęte księgą wieczystą KW Nr GD2W/00030062/5, 

prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych, 

 

2. Szczegółowe warunki dzierżawy określi stosowna umowa dzierżawy. 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

W dniu 29 września 2021 roku Rada Gminy Kosakowo podjęła Uchwałę nr LX/438/2021                   

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Kosakowo Sport”. 

Głównymi zadaniami nowej spółki będzie realizacja zadań własnych Gminy Kosakowo                    

z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki, promocji gminy oraz utrzymania gminnych 

obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych. Założeniem 

powołania spółki jest, aby od początku 2022r. zarządzała między innymi obiektami opisanymi 

w sentencji niniejszej uchwały.  

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                     

(t .j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Gminy Kosakowo 

należy określanie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas 

nieoznaczony. 

Zawarcie takiej umowy następuje co do zasady w trybie przetargu stosownie do treści                              

art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U.                    

z 2021r., poz.1899 ze zmianami.), chyba że rada na podstawie art. 37 ust. 4 tej ustawy postanowi 

o odstąpieniu od tego trybu zawarcia umowy. Dlatego też w §1 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) uchwały, 

Rada Gminy Kosakowo postanowiła o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy bez zastosowania 

trybu przetargowego.  

Wysokość czynszu za oddanie nieruchomości w dzierżawę określona będzie w  umowie, która 

zawarta zostanie po podjęciu niniejszej uchwały.  

 

W odniesieniu do nieruchomości opisanych w niniejszej uchwale Rada Gminy Kosakowo 

korzystając z w/w uprawnień postanowiła o odstąpieniu od trybu przetargowego zawarcia 

umowy dzierżawy w/w nieruchomości z „Kosakowo Sport” spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Pogórzu w organizacji. Jest to gminna spółka komunalna, 

która zgodnie ze swoim zakresem działalności będzie prowadzić czynności z zakresu 

gospodarki komunalnej Gminy Kosakowo (kultura fizyczna, sport i turystyka, promocja 

gminy). 

Mając na uwadze powyższe, Rada Gminy Kosakowo postanowiła od odstąpieniu                                    

od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.  

Wykonanie uchwały powierzono Wójtowi Gminy Kosakowo. 

Mając na uwadze powyższe Rada Gminy Kosakowo przyjęła podjęcie niniejszej uchwały                     

za konieczne i uzasadnione. 


