Projekt
Druk nr .....

UCHWAŁA NR LXVI/ .............../13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, od nr 997 do nr 1001, od nr 1003 do nr 1007 i od nr
1009 do nr 1017, położonych w rejonie ul. Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, ze zm.)
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych w rejonie ul. Towartowej,
w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, oznaczonych jako: nr 997 o pow. 0,1299 ha, nr 998 o pow.
0,1295 ha, nr 999 o pow. 0,1296 ha, nr 1000 o pow. 0,1296 ha, nr 1001 o pow. 0,1297 ha, nr 1003 o pow. 0,1430
ha, nr 1004 o pow. 0,1430 ha, nr 1005 o pow. 0,1429 ha, nr 1006 o pow. 0,1430 ha, nr 1007 o pow. 0,3598 ha, nr
1009 o pow. 0,1517 ha, nr 1010 o pow. 0,1752 ha, nr 1011 o pow. 0,1632 ha, nr 1012 o pow. 0,1632 ha, nr
1013 o pow. 0,1633 ha, nr 1014 o pow. 0,1632 ha, nr 1015 o pow. 0,1632 ha, nr 1016 o pow. 0,1633 ha i nr
1017 o pow. 0,1667 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kartuzach IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
z siedzibą w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00005545/8.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Kościerzyna
Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE
Obszar wymienionych w uchwale działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu
położonego we wschodniej części miasta między torami a ulicą Przemysłową, osiedle „Za torami”,
oznaczony jest symbolem14.MU - tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej, wyłącznie w formie
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej lub bliźniaczej, z dopuszczeniem funkcji usługowej w formie
budynków lub lokali w budynkach o funkcji usługowej. Sprzedaż tego terenu zasili budżet dodatkowymi
środkami pieniężnymi.
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