
Uchwała Nr XCI/648/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic gminy, polegającej                                

na powiększeniu obszaru Gminy Kosakowo o nowo wydzielone obszary (akweny)                   

pod morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej  

 

 

Na podstawie art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym 

(t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami gminy 

Kosakowo  

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. Pozytywnie opiniuje się zmianę granic gminy Kosakowo, polegającą na włączeniu  

do terytorium gminy Kosakowo obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, 

oznaczonego jako obręb ewidencyjny Kosakowo Zatoka o łącznej powierzchni  

4 969,7963 ha. 

 

§ 2. Obszar planowanych zmian przedstawia mapka stanowiąca załącznik do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 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 

 

Zgodnie z art. 4b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) wydanie rozporządzenia o zmianie granic gminy wymaga uzyskania 

opinii rad gmin objętych wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacjami                

z mieszkańcami. W okresie od 3.10.2022 r. do 30.10.2022 r. przeprowadzone zostały konsultacje 

społeczne z mieszkańcami gminy Kosakowo dotyczące włączenia do terytorium gminy Kosakowo 

obszaru pod wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, oznaczonego jako obręb ewidencyjny 

Kosakowo Zatoka. W konsultacjach wzięło udział 14 osób z czego oddano 10 głosów na „TAK”                  

oraz 4 głosy nieważne, zatem ustalono, że mieszkańcy wyrazili pozytywną opinię w sprawie zmiany 

administracyjnej granic gminy.  

Proces włączenia do terytorium gminy ww. gruntów jest następstwem rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 13 stycznia 2017 roku w sprawie szczegółowego przebiegu linii podstawowej, zewnętrznej 

granicy morza terytorialnego oraz zewnętrznej granicy strefy przyległej Rzeczypospolitej Polskiej. 

Rozporządzenie ustanowiło precyzyjny przebieg linii podstawowej wzdłuż Zatoki Gdańskiej                        

w związku z czym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne                               

i kartograficzne oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Budownictwa z dnia                     

29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków nastąpiła konieczność objęcia ewidencją 

gruntów i budynków gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej, 

dokonanie ich podziału i przypisanie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego. 

Uwzględniając powyższe podjęcie uchwały uważa się za zasadne. 



Załącznik  

do Uchwały Nr  XCI/648/2023  

Rady Gminy Kosakowo  

z dnia 9 marca 2023 roku 

 

                             obszar podlegający włączeniu do terytorium gminy Kosakowo  
 


