
   Uchwała Nr LXXXVI/612/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 20 grudnia 2022 roku 

 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 92 obręb 

Mechelinki, 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 2022r. poz. 559 ze zmianami) oraz art. 25 ust. 1 i 2                       

w związku z art. 23 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) Rada Gminy 

Kosakowo uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osób 

fizycznych zabudowanej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 92  

o pow. 0,03 ha położonej w miejscowości Mechelinki, dla której prowadzona jest Księga 

Wieczysta KW Nr GD2W/00013922/7 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie IV Wydziale 

Ksiąg Wieczystych z przeznaczeniem na realizację celu publicznego – opieka                               

nad nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków              

i opiece nad zabytkami.                                                                                                                                                                                                                  

§ 2 

 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 3 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



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

 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 92 o pow. 0,03 ha obręb 

Mechelinki stanowi współwłasność osób fizycznych. Pełnomocnik właścicieli złożył Wójtowi 

Gminy Kosakowo ofertę sprzedaży nieruchomości z zaznaczeniem, iż wstępna umowa 

warunkowa winna zostać zawarta w roku 2022 z jednoczesnym uruchomieniem części ceny 

nabycia. Na wskazanej nieruchomości zlokalizowany jest zabytek - dom tzw. dom pomorski  

z nadanym numerem adresowym ul. Nadmorska 28. Uwzględniając zapisy ustawy z dnia                 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Gmina może nabyć nieruchomości             

na realizację celów publicznych a między innymi w celu opieki nad nieruchomościami 

stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. 

Wskazany dom mieszkalny został wpisany do wojewódzkiej ewidencji zabytków 

województwa pomorskiego oraz wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków w Gminie 

Kosakowo pod poz. 34/2016.   

Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy 

ul. Nadmorskiej w Mechelinkach gmina Kosakowo uchwalonego przez Radę Gminy 

Kosakowo Uchwałą nr XXVIII/193/2020 z dnia 26 marca 2020r. opublikowaną w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 06 maja 2020r., poz. 2231 działka nr 92 

znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem :  

04.UT – teren usług turystyki lub związanych z gospodarką rybacką  

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność wykupu nieruchomości na której 

zlokalizowany jest zabytkowy dom z końca XIX wieku zgodnie z obowiązującymi zapisami 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 


