
 

Uchwała Nr LXII/463/2021 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 25 listopada 2021 roku 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz 

Gminy Kosakowo w drodze umowy nieruchomości położonych w obrębie Kazimierz, 

Mosty i Pogórze 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 2021r. poz. 1372 ze zmianami), art.24 ust.5 pkt1 lit. c 

ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2243 ze zmianami) Rada Gminy Kosakowo uchwala 

co następuje: 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa w drodze umowy do gminnego 

zasobu nieruchomości, nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki : 

 
Obręb Numer działki Powierzchnia 

w ha 

Numer księgi wieczystej prowadzonej przez Sąd 

Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych                         

Kazimierz 916/3 0,0175 GD2W/00019366/3 

Kazimierz 911/1 0,0409 GD2W/00019367/0 

Kazimierz 915/1 0,0355 GD2W/00019370/4 

Kazimierz 900/1 0,0364 GD2W/00019369/4 

Mosty 274/6 0,0719 GD2W/00028905/0 

Mosty 599/3 0,20 GD2W/00028905/0 

Mosty 668/1 0,0299 GD2W/00019371/1 

Mosty 667/1 0,0301 GD2W/00019372/8 

Mosty 675/5 0,0195 GD2W/00019371/1 

Pogórze 22/4 0,1238 GD2W/00017911/5 

 

z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących 

wykonywaniu zadań własnych Gminy Kosakowo. 

 

§ 2 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

Uchyla Uchwałę Nr L/356/2021 Rady Gminy Kosakowo z dnia 30 marca 2021 roku                       

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy 

Kosakowo w drodze darowizny nieruchomości położonych w obrębie Kazimierz, Mosty                   

i Pogórze gmina Kosakowo. 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



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

Wójt Gminy Kosakowo wnioskiem  z dnia 8 stycznia 2021 roku wystąpił                          

do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Pruszczu Gdańskim               

o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Kosakowo nieruchomości oznaczonych                        

w ewidencji gruntów jako działki nr 900/1, 911/1, 915/1, 916/3 położone w obrębie 

Kazimierz, działki nr 274/6, 599/3, 667/1, 668/1, 675/5 położone w obrębie Mosty                     

oraz działka nr 22/4 położona w obrębie Pogórze stanowiące własność Skarbu Państwa                    

z przeznaczeniem na cele wynikające z zapisów studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo – planowany przebieg międzygminnej 

trasy rowerowej w kierunku Pucka, teren komunikacji kolejowej (działka nr 22/4).  

Dyrektor KOWR-u w celu dalszego procedowania wniosku wezwał Gminę między 

innymi do przedłożenia uchwały rady gminy upoważniającej Wójta Gminy Kosakowo                    

do nabycia wymienionych powyżej nieruchomości w trybie art. 24 ust.5 pkt 1 lit. c ustawy               

z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu 

Państwa ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2243 ze zmianami). 

Wójt Gminy Kosakowo realizując zapisy studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo oraz w ramach zaspokajania zbiorowych 

potrzeb wspólnoty gminnej, do których należą również zadania własne gminy obejmujące 

sprawy wydzielania gruntów pod drogi rowerowe, tereny kolejowe, budowa, utrzymanie oraz 

wykonywanie robót budowalnych tych obiektów a także krzewienie kultury fizycznej terenów 

rekreacyjnych zamierza zagospodarować opisane powyżej działki pod urządzenie 

międzygminnej trasy rowerowej w kierunku Pucka, która będzie stanowiła połączenie tras 

rowerowych Gminy Kosakowo i Gminy Puck.  

Gmina Kosakowo planuje wykorzystać objęte wnioskiem nieruchomości zgodnie                 

z zapisami studium poprzez oznakowanie i dostosowanie do ruchu rowerowego aby stworzyć 

dogodne warunki na uprawianie rowerowych wycieczek dla promocji sportu i zdrowego stylu 

życia. Nabycie terenów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Kosakowo na cele związane                

z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych                        

w zakresie urządzenia trasy rowerowej jest zgodne z ustaleniami studium uwarunkowań                  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo realizowanymi przez Gminę 

Kosakowo w ramach powstałych obszarów publicznych.  

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność przejęcia nieruchomości na cele 

publiczne zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kosakowo oraz obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 roku o gospodarce nieruchomościami i ustawy z dnia 19 października 1991 roku                     

o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. 

Uchylenie Uchwały Nr L/356/2021 Rady Gminy Kosakowo                                                   

z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu 

Państwa na rzecz Gminy Kosakowo w drodze darowizny nieruchomości położonych                      

w obrębie Kazimierz, Mosty i Pogórze gmina Kosakowo i podjęcie nowej uchwały wynika                 

z literalnej treści ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu 

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tj. Dz.U. z 2020r. poz. 2243 ze zmianami). 

 

 

 

 


