
Uchwała Nr XLIX/341/2021 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2021 roku 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości – działki nr 5/9 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 2020r. poz. 713 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 2020 r. poz. 1990 ze zmianami ) Rada Gminy Kosakowo uchwala co następuje : 

 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości zabudowanej 

nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/9 o pow. 0,7700 ha położonej 

w miejscowości Dębogórze, dla której prowadzona jest Księga Wieczysta KW                                             

Nr GD2W/00029694/4 z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego - pod teren sportu i rekreacji, zieleń urządzoną oraz teren 

rekreacji-ogród dziecięcy. 

§ 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 5/9 o pow. 0,77 ha obręb 

Dębogórze stanowi własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gdańsk.  

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Kosakowo nr XXXIX/120/05 z dnia 22 grudnia 2005r. 

(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Woj. Pomorskiego nr 44, poz. 870 z dnia 26 kwietnia 

2005r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Kazimierz i fragmentu wsi Dębogórze w gminie Kosakowo działka nr 5/9 o pow. 0,77 ha                         

w Dębogórzu znajduje się w obszarach oznaczonych symbolami:  

41 US – teren sportu i rekreacji, zieleń urządzona, 

49 USd – teren rekreacji – ogród dziecięcy.  

W dniu 21 grudnia 2009 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Nadleśnictwem Gdańsk                       

z siedzibą w Gdyni jako zarządcy a Gminą Kosakowo została zawarta na czas nieokreślony 

umowa najmu nr 57/S/09/N obejmująca przekazanie w najem część działki nr 5/8 o pow. 0,77 

ha (obecnie po podziale nr 5/9 o pow. 0,77 ha) na cele urządzenia boiska sportowego 

(rekreacyjnego) i ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci oraz dla mieszkańców wsi 

Kazimierz. W oparciu o zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                           

i przepisy o lasach nastąpiła zmiana przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości na cele 

nieleśne i nierolnicze co wypełniło warunki sprzedaży działki na rzecz gminy Kosakowo oraz 

przysługującego prawa pierwokupu.  

Wójt Gminy Kosakowo wielokrotnie występował do Nadleśnictwa Gdańsk, najpierw                 

o zamianę gruntów a następnie o nabycie przedmiotowej nieruchomości na rzecz Gminy 

Kosakowo. W ostatniej korespondencji Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyraził 

zgodę Nadleśniczemu Nadleśnictwa Gdańsk na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu 

publicznego. Do przetargu i ustalenia ceny wywoławczej będzie przygotowana przez 

Nadleśnictwo Gdańsk wycena. 

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność wykupu nieruchomości w celu realizacji 

celów publicznych zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku                 

o gospodarce nieruchomościami z przeznaczeniem określonym w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego - pod teren sportu i rekreacji, zieleń urządzoną oraz teren 

rekreacji-ogród dziecięcy, przy czym podjęcie dalszych czynności wymaga zgody Rady Gminy 

wyrażonej stosowną Uchwałą.  

 
 

 

 

 

 
 

 


