
Uchwała Nr LXXIII/544/2022 

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 21 czerwca 2022 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oraz na obciążenie 

jej służebnościami gruntowymi– działek nr 203/3 obręb Pierwoszyno i nr 216/24 obręb 

Pogórze, Gmina Kosakowo.  

 

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

gminnym (t.j. Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 25 ust.2 w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1899                      

ze zm.) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich 

(t.j. Dz.U. 2021 poz. 491 ze zm.), 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od Skarbu 

Państwa – Agencji Mienia Wojskowego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działki: 

a) nr 203/3 o powierzchni 0,0272 ha, obręb geodezyjny Pierwoszyno, dla której Sąd 

Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW nr GD2W/00058416/4, 

b) nr 216/24 o powierzchni 0,4571 ha, obręb geodezyjny Pogórze, dla której Sąd 

Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 

wieczystą KW nr GD2W/00058416/4, 

z przeznaczeniem pod funkcjonowanie przystani morskiej „Pogórze”. 

 

 

§ 2. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności gruntowych polegających na nieodpłatnym                        

i nieograniczonym w czasie: 

a) przesyle na nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne oznaczone numerami 203/3 

w Pierwoszynie obszaru 0,0272 ha i 216/24 w Pogórzu obszaru 0,4571 ha, objęte księgą 



wieczystą numer GD2W/00058416/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie 

IV Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz Skarbu Państwa - Ministerstwa Obrony 

Narodowej - Regionalnego Zarządu Infrastruktury w Gdyni jako właściciela sieci 

technicznych i ich urządzeń. Służebność będzie polegała na prawie korzystania                             

z nieruchomości obciążonej, na której znajduje się kanalizacja burzowa oraz sieć 

teleinformatyczna, polegające w szczególności na prawie do utrzymywania na niej 

swoich urządzeń i instalacji, dystrybucji/przesyłu za ich pośrednictwem, prawie dostępu 

i dojazdu do nich niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, 

wykonywanie czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli 

przeglądów, wymiany, przebudowy, remontu, rozbudowy oraz demontażu. 

b) prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość stanowiącą działkę ewidencyjną 

oznaczoną numerem 216/24 w Pogórzu obszaru 0,4571 ha objętą księgą wieczystą numer 

GD2W/00058416/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg 

Wieczystych na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości (działek nr 216/19, 

1066/7, 216/25, 216/10 w Pogórzu i 203/4 w Pierwoszynie) objętej księgami 

wieczystymi KW nr GD2W/00030062/5 i GD2W/00058416/4 prowadzonymi przez Sąd 

Rejonowy w Wejherowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych (obecnie Skarb Państwa - 

Ministerstwo Obrony Narodowej - Regionalny Zarządu Infrastruktury i Skarb Państwa – 

Agencja Mienia Wojskowego – Oddział Regionalny w Gdyni). Przebieg służebności 

zaznaczony został na mapie, stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



 

Załącznik 

do Uchwały Nr LXXIII/544/2022  

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 21 czerwca 2022 roku 



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

 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach 

morskich , właściwi wojewodowie przekażą, w drodze umowy, nieodpłatnie na własność 

gminom, na ich wniosek, grunty Skarbu Państwa nieoddane w użytkowanie wieczyste, 

położone w granicach portów i przystani morskich, o których mowa w art. 23, w terminie 

nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Natomiast stosownie do art. 59                       

ust. 1 i 2 ppkt 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego,  Agencja 

gospodaruje nieruchomościami powierzonymi Skarbu Państwa, zgodnie z przepisami ustawy                   

z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, o ile przepisy niniejszej ustawy                

nie stanowią inaczej. W zakresie gospodarowania nieruchomościami powierzonymi Skarbu 

Państwa, przysługują: Prezesowi Agencji – uprawnienia wojewody.  

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni w dniu 25 listopada 2021 roku wydał Zarządzenie 

Nr 13 w sprawie określenia granicy przystani morskiej „Pogórze". Zarządzenie zostało 

ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 30 listopada 2021 r. 

(poz. 4498) i weszło w życie z dniem 13 grudnia 2021 r. Przystań położona jest w okolicach 

plaży Babie Doły i w przyszłości będzie pełnić funkcje turystyczne, rekreacyjne i sportowe.  

Stosownie do Zarządzenia nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni                                           

z dnia 25 listopada 2021 roku w sprawie określenia granicy przystani morskiej „Pogórze". 

Zarządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w dniu 

30 listopada 2021 r. (poz. 4498) i weszło w życie z dniem 13 grudnia 2021 r., działki nr 216/24 

i 203/3 znajdują się w obszarze tej przystani morskiej.  

W dniu 20 stycznia 2022 r. Wójt Gminy Kosakowo wystąpił do Prezesa Agencji Mienia 

Wojskowego za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni                   

o nieodpłatne przekazanie w drodze umowy na rzecz gminy Kosakowo w/w nieruchomości. 

Gmina zwróciła się z wnioskiem o nabycie nieruchomości w celu aktywizacji terenów 

turystyczno – rekreacyjnych,. Wycofanie w ostatnich latach z tego terenu statutu terenów 

zamkniętych oraz przeprowadzenie do niego regularnej linii komunikacji zbiorowej z miasta 

Gdyni spowodowało znaczący wzrost zainteresowania tym obszarem do rekreacji plażowej           

i rekreacji codziennej mieszkańców osiedla Babie Doły. W chwili obecnej ruch rekreacyjny 

odbywa się w sposób niekontrolowany, co jest zjawiskiem niekorzystnym ze względu                          

na wysokie walory przyrodniczo – krajobrazowe tego obszaru. Powoduje to częściową 

degradację występujących tu siedlisk naturalnych i półnaturalnych, tj. rozległych zespołów 

roślinności wydmowej i napiaskowej oraz zwartych zadrzewień. Dodatkowo w tym obszarze     

o znajdują się pozostałości po obiektach wojskowych, które oprócz czynnika dewaloryzującą 

przestrzeń stanowią również zagrożenie dla osób korzystających z rekreacji. 

Ustanowienie służebności gruntowych zapewni wojsku dostęp do infrastruktury 

technicznej znajdującej się na terenie nabywanych nieruchomości, a także prawo przejazdu                  

i przechodu do nieruchomości sąsiednich. 


