
Uchwała Nr XLII/292/2020 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 29 października 2020 roku 

 
w sprawie: stanowiska Rady Gminy Kosakowo dotyczącego likwidacji V Zamiejscowego 

Wydziału Ksiąg Wieczystych w Pucku 

 
Na podstawie: art. 18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.                  

z 2020 r. poz. 713 ze zm.) § 28 ust 3 Statutu Gminy z dnia 23 marca 2017 roku, uchwala się,                  

co następuje: 

 
Rada Gminy Kosakowo wyraża swój sprzeciw wobec zamiaru likwidacji V Zamiejscowego 

Wydziału Ksiąg Wieczystych  w Pucku  i przeniesienia  jego zasobów do Sądu Rejonowego 

w Wejherowie. Jest to decyzja niekorzystna, zarówno z punktu widzenia mieszkańców Ziemi 

Puckiej, jak i samorządu Powiatu Puckiego i gmin położonych na jego terenie, w tym również 

Gminy Kosakowo. 

 
Z zasobów Wydziału korzystają pracownicy Urzędu Gminy Kosakowo, Starostwa Powiatowego                  

w Pucku oraz pozostałych urzędów miast i gmin powiatu puckiego. Przeniesienie wydziału  

spowoduje konieczność każdorazowych wyjazdów do Wejherowa. Znacznie przedłuży to czas  

prowadzonych postępowań, utrudni ich realizację jak również podniesie koszty zarówno                         

po stronie  urzędów, jak i po stronie Sądu. 

 
Umiejscowienie wydziału ksiąg wieczystych w Pucku jest istotne dla mieszkańców zarówno 

Gminy Kosakowo, jak i całego powiatu puckiego. Obecnie wszelkie sprawy związane                    

ze sprzedażą nieruchomości można załatwić na miejscu, w Pucku. Po przeniesieniu zasobów 

wydziału do Wejherowa transakcja sprzedaży nieruchomości będzie wymagała wcześniejszej 

wizyty zainteresowanego w Wejherowie. Podniesie to koszty, wydłuży czas i spowoduje 

znaczne niedogodności, co nie pozostanie bez znaczenia zwłaszcza dla mieszkańców 

północnych krańców powiatu puckiego, w tym Półwyspu Helskiego. 

 
Powiat pucki jest jednym z niewielu powiatów w Polsce, które nie mają własnego sądu. 

Likwidacja V Zamiejscowego  Wydziału  Ksiąg  Wieczystych  w  Pucku  utrudni  dostęp 

obywateli do wymiaru sprawiedliwości. Działania te pozostają w sprzeczności z hasłem 

zaprzestania „zwijania pańs twa", przyświecającym kolejnym rządom po 2015 roku. 

 
Mając powyższe na uwadze, Rada Gminy Kosakowo zwraca się do Ministra 

Sprawiedliwości o  podjęcie  decyzji   o   pozostawieniu   wydziału   ksiąg   wieczystych 

w Pucku. 

 

 


