
Uchwała Nr LXI/451/2021 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 26 października 2021 roku 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej określenia granicy przystani morskiej „Pogórze”  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                      
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 45 ust. 2 ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (tj. Dz.U. 2020 poz. 2135 z późn. zm.)  

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

§ 1 

Opiniuje się pozytywnie projekt Zarządzenia Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni w sprawie 
określenia granicy przystani morskiej „Pogórze”, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§3 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

 
 
 
 
 

 
 

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

Zgodnie z przepisami art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, dyrektorzy urzędów morskich,                                        
po zasięgnięciu opinii właściwych rad gmin oraz organów ochrony granicy państwowej, 
określają granice przystani morskich.  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni przedłożył Radzie Gminy Kosakowo                                             
w dniu 07 października 2021 r. projekt granicy przystani morskiej „Pogórze”                                             
wraz z załącznikiem graficznym przedstawiającym propozycję przebiegu jej granic. Obszar 
przystani obejmuje działki nr 185/1, 203/3 i 203/4 w obrębie geodezyjnym Pierwoszyno                            
oraz działki nr 216/24, 216/25 i 1066/8 w obrębie geodezyjnym Pogórze. Przedstawiony 
projekt uwzględnia wniosek Wójta Gminy Kosakowo z dnia 29 września 2021 r., który wystąpił                           
do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni o powiększenie projektowanej przystani o teren                         
o pow. około 490 m2 (część działek 1066/8 i 216/24 w obrębie geodezyjnym Pogórze), który 
stanowi ciąg pieszy (19 KX), zgodnie z projektem uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębach: Pogórze                                      
i Pierwoszyno Gmina Kosakowo, w rejonie ulicy Zielonej. 
 

http://późn.zm/


Załącznik nr 1 
do Uchwały Nr LXI/451/2021
Rady Gminy Kosakowo
z dnia 26 października 2021 roku






