
 

Uchwała Nr XXXVIII/247/2020 

        Rady Gminy Kosakowo 

        z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

 

 

 

 

w sprawie : wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości - działki nr 88/73 

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) oraz 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 odpłatne nabycie do gminnego zasobu nieruchomości od osoby 

fizycznej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 88/73 o pow. 

0,4874 ha położonej w miejscowości Dębogórze, dla której prowadzona jest Księga 

Wieczysta KW Nr GD2W/00010547/3 w Sądzie Rejonowym w Wejherowie V 

Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku z przeznaczeniem na 

urządzenie drogi publicznej. 

                                                                                                                                                                                                                            

§ 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 88/73 o pow. 0,4874 ha obręb 

Dębogórze stanowi własność osoby fizycznej. Niniejsza nieruchomość nie jest objęta 

miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz nie wydana została dla tego 

terenu decyzja o warunkach zabudowy. W studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kosakowo uchwalonym uchwałą nr XI/77/2019 

Rady Gminy Kosakowo z dnia 28 marca 2019r., ww. działka znajduje się na terenach, gdzie 

ustalono następujące uwarunkowania i kierunki rozwoju zagospodarowania przestrzennego: 

teren o dominującej funkcji mieszkaniowej – zabudowa jednorodzinna. Wobec powyższego 

nie ma możliwości nabycia działki nr 88/73 z mocy prawa w trybie art. 98 ust.1 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020r poz. 65 ze 

zmianami). Jednakże dla polepszenia warunków komunikacyjnych w rejonie Osiedla 

Harmony i połączenia ul. Sezamkowej z ulicą Chmielną w Dębogórzu za wskazane jest 

nabycie niniejszej nieruchomości do zasobu mienia stanowiącego własność Gminy 

Kosakowo. 

W wyniku przeprowadzonych negocjacji cena zakupu została określona na kwotę 56.051,00 

zł (ok.11,50 zł/m2). Na działce nr 88/73 znajduje się nakład : płyty betonowe o pow. 0,0038 

ha oraz część działki o pow. 0,1890 ha jest utwardzona tłuczniem. Nakład właściciel 

przekazuje Gminie Kosakowo nieodpłatnie. 

W oparciu o powyższe stwierdzono zasadność wykupu nieruchomości w celu urządzenia 

drogi publicznej zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o 

gospodarce nieruchomościami. 

 


