
Uchwała Nr XIX/142/2019 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 26 września 2019 roku 

 

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na odpłatne nabycie udziału w nieruchomości - działki             

nr 410/5 obręb Dębogórze 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 2019r. poz. 506 ze zmianami ) oraz art. 25 ust.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 2018 r. poz. 2204 ze zmianami ) Rada Gminy Kosakowo uchwala co 

następuje : 

 

§ 1 

 

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

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 410/5 o pow. 0,0500 ha 

położonej w miejscowości Dębogórze, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW                     

Nr GD2W/00001648/5 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie V Zamiejscowym Wydziale 

Ksiąg Wieczystych w Pucku z przeznaczeniem na uregulowanie stanu prawnego 

zlokalizowanej na działce nr 410/5 gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. 

                                                                                                                                                                                     

§ 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 410/5 o pow. 0,0500 ha 

obręb Dębogórze stanowi współwłasność osób fizycznych. Jeden ze współwłaścicieli wyraził 

wolę zbycia udziału ¼ części. Pozostali współwłaściciele zmarli i Gmina Kosakowo podejmie 

działania mające na celu ustalenie kręgu spadkobierców i pozyskanie pozostałych udziałów                    

w nieruchomości. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu 

Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze” w gminie Kosakowo [uchwała Rady Gminy 

Kosakowo nr XXVIII/48/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Pomorskiego  poz. 2983 z dnia 18 sierpnia 2016r.] działka nr 410/5 

w Dębogórzu znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem 009-ZI – zieleń izolacyjna, 

urządzenia do regulacji i utrzymania wód, układ odwadniający. Na wskazanej powyżej 

nieruchomości przebiegają 2 kolektory tłoczne kanalizacji sanitarnej typu 225 PE oraz komora 

pomiarowa zrzutu ścieków do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Dębogórzu, które są 

obiektami wchodzącymi w skład gminnej sieci kanalizacji sanitarnej Gminy Kosakowo. 

Obiekty te zostały wybudowane na podstawie decyzji pozwolenia na budowę nr UAN-

I/7351/130/97 z dnia 27.10.1997r. wydanej przez Wójta Gminy Kosakowo. 

Cena zakupu udziału ¼ części została określona na kwotę 3.025,00 zł ( ok. 24,00 zł za 1m2 ) 

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność wykupu nieruchomości na uregulowanie stanu 

prawnego zlokalizowanej na działce nr 410/5 gminnej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie                        

z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 

nieruchomościami. 

 

 

 


