
 

Uchwała Nr XXX/204/2020 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 23 kwietnia 2020 roku 

 

 

 

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa na rzecz Gminy 

Kosakowo w drodze darowizny nieruchomości - działki nr 30/6 obręb Kosakowo 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. 13 ust. 2, ust. 2a i 

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 2020 r. poz. 65 ze zmianami ) Rada 

Gminy Kosakowo uchwala co następuje : 

§ 1 

 

Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa w drodze darowizny do 

gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako 

działka nr 30/6 o pow. 2,13 ha położonej w miejscowości Kosakowo, dla której prowadzona 

jest Księga Wieczysta KW Nr GD2W/00008164/7 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie V 

Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku z przeznaczeniem na 

zagospodarowanie części działki pod urządzenie drogi gminnej oraz utworzenie na pozostałej 

części działki zieleni gminnej, parku gminnego i terenów rekreacyjnych. 

                                                                                                                                                                     

§ 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 30/6 o pow. 2,13 ha obręb 

Kosakowo stanowi własność Skarbu Państwa. Według zapisów miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Kosakowo w gminie Kosakowo uchwalonego przez Radę Gminy Kosakowo 

Uchwałą nr XLIX/9/2010 z dnia 27 stycznia 2010r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego nr 66, poz.1097 z dnia 6 maja 2010r. działka nr 30/6 znajduje się w 

obszarze oznaczonym symbolami : 

6 KDD – droga dojazdowa 

21 U – teren zabudowy usługowej 

22 ZL – teren lasu 

23 U – teren zabudowy usługowej 

25 ZL – teren lasu 

24 Zlz – teren przeznaczony do zalesienia 

Wójt Gminy Kosakowo w ramach zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej, do których 

należą również zadania własne gminy obejmujące sprawy zieleni gminnej i zadrzewień, gminnych 

dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego a także terenów rekreacyjnych    

wystąpił do Starosty Puckiego o nieodpłatne przekazanie w formie darowizny wyżej opisanej 

nieruchomości. Starosta Pucki wykonujący zadanie z zakresu administracji  rządowej zwrócił się do 

Wojewody Pomorskiego o uzyskanie zgody na nieodpłatne przekazanie działki nr 30/6 na rzecz 

Gminy Kosakowo. Wojewoda Pomorski Zarządzeniem z dnia 19 marca 2020 roku wyraził zgodę na 

dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka nr 

30/6 o pow. 2,13 ha położonej w obrębie Kosakowo. W celu zawarcia umowy darowizny niezbędne 

jest podjęcie przez Radę Gminy Kosakowo uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działki nr 

30/6 do gminnego zasobu  nieruchomości.  

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność przejęcia nieruchomości na cele publiczne zgodnie z 

założeniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i obowiązującymi zapisami ustawy 

z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. 

 

 

 

 

 

 


