UCHWAŁA NR XXX/227/16
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA
z dnia 25 maja 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych niezabudowanych pomiędzy Gminą
Miejską Kościerzyna a Powiatem Kościerskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016
r., poz. 446), art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 ze zm.).
Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w obrębie nr 04 miasta
Kościerzyna, oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 35/2 o powierzchni 0,0076 ha oraz działka nr 34/7
o powierzchni 0,0769 ha, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy w
Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00010101/2, na nieruchomość gruntową położoną w
obrębie nr 05 miasta Kościerzyna, oznaczoną wg ewidencji gruntów jako działka nr 248/10 o powierzchni 0,1044
ha, stanowiącą własność Powiatu Kościerskiego, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie prowadzi księgę
wieczystą KW Nr GD1E/00030861/3.
§ 2. Wyraża zgodę na dokonanie zamiany bez obowiązku dokonania dopłat.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Nieruchomość gruntowa przy ul. Krasickiego (dz. nr 35/2 i dz. nr 34/7, obr. 04) jest własnością Gminy
Miejskiej Kościerzyna. Działki te stanowią integralną całość (wjazd oraz parking) z nieruchomością Powiatu
Kościerskiego, gdzie znajduje się m.in. siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodka
Opiekuńczo Wychowawczego "Wesoła Gromadka" i są wręcz niezbędne do pełnego funkcjonowania w/w
instytucji. Zaś działka nr 248/10 położona przy ul. Traugutta, w obrębie geodezyjnym nr 05, okala budynek
stanowiący własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, którego granice wydzielono po obrysie ścian
zewnętrznych. Nabycie działki nr 248/10 pozwoli na lepsze zagospodarowanie całego obiektu wraz z
przyległym terenem. Tym samym zamiana wyżej wymienionych nieruchomości jest zasadna.
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