
Uchwała Nr LXI/452/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 października 2021 roku 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości 

Pogórze 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a  ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  

( t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz. 1372) w związku z art. 13 ust.1 i art. 15 ust.1 ustawy z dnia                      

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( t.j. Dz.U. z 2020 roku , poz. 1990                 

ze zmianami ) 

 

   Rada Gminy Kosakowo uchwala , co następuje: 

 

      § 1 

 

Wyraża się zgodę na dokonanie pomiędzy Gminą Kosakowo a osobami fizycznym zamiany 

nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Pogórze : 

1. Działki nr 1201/5 o pow. 2,5165 ha obręb Pogórze zapisanej w Księdze Wieczystej             

KW NR GD2W/00022678/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wejherowo IV Wydział 

Ksiąg Wieczystych, stanowiącej współwłasność osób fizycznych w udziałach                   

po 1/3 części. 

2. Działki nr 1114 o pow. 0,5001 ha obręb Pogórze zapisanej w Księdze Wieczystej                  

KW NR GD2W/00050272/6, stanowiącej własność Gminy Kosakowo. 

   

§ 2 

 

Zamiana gruntów nastąpi przez przeniesienie prawa własności pomiędzy osobami, o których 

mowa w § 1, w formie aktu notarialnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 

      § 3 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo 

 

 

      § 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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

 

 

Przedmiotem Uchwały Rady Gminy jest dokonanie zamiany gruntów pomiędzy Gminą 

Kosakowo – działka nr 1114 o powierzchni 0,5001 ha obręb Pogórze na działkę stanowiącą 

współwłasność osób fizycznych – działka nr 1201/5 o powierzchni 2,5165 ha obręb Pogórze. 

W wyniku zamiany Gmina Kosakowo przejmie działkę nr 1201/5 z przeznaczeniem na budowę 

zbiornika retencyjnego z zielenią urządzoną a współwłaściciele w udziałach wynoszących                 

po 1/3 części przejmą działkę nr 1114 przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną co wynika z zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

uchwalonego dla obszaru położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze. 

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo Nr XLVIII/328/2021 z dnia 26 stycznia 2021r. 

(opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego z dnia 2 marca 2021r poz. 813)             

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

położonego w Suchym Dworze, obręb Pogórze gmina Kosakowo, w rejonie ulic:                                  

Jana Chryzostoma Paska i Przepiórczej  

Działka nr 1114 obręb Pogórze, gmina Kosakowo znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem: 

• 2-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizacje 

usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie                                

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, 

• 3-MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się lokalizacje 

usług nieuciążliwych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zgodnie                         

z obowiązującymi przepisami z zakresu prawa budowlanego, 

• 06-KDW – tereny dróg wewnętrznych 

Działka nr 1201/5 obręb Pogórze, gmina Kosakowo znajduje się w obszarze oznaczonym 

symbolem 

• 9-ZP/WR – teren zieleni urządzonej oraz zbiornika retencyjnego. Obowiązuje zakaz 

lokalizacji budynków 

Zamiana działek dokonana zostanie na zasadach określonych  przepisami ustawy                                       

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


