
Projekt

UCHWAŁA NR XII/.../19
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 3 lipca 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Skarbu Państwa, 
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta 

Kościerzyna

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 
2019 r., poz. 506), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na przekazanie Skarbowi Państwa w formie darowizny, nieruchomości o pow. 0,7371 
ha, składającej się z działek gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 193/8, 273/2 i 275/2, położonej przy ul. 
Leśnej w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV Wydział 
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00000401/2, z przeznaczeniem tej nieruchomości 
na budowę siedziby Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie.

§ 2. Uchyla swoją uchwałę nr XXXIII/254/12 z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
przekazanie w formie darowizny nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Leśnej, położonej w obrębie 
geodezyjnym nr 07, na rzecz Skarbu Państwa.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Helena Kaszubowska-Nitz
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UZASADNIENIE

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku wystąpił do Burmistrza Miasta z prośbą o wskazanie terenu pod

inwestycję - nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Po wybudowaniu obwodnicy

miasta Kościerzyna, wspólnie z Komendą Powiatową Policji zweryfikowano pierwotną lokalizację

planowanej siedziby, wskutek czego Burmistrz Miasta zaproponował przekazanie pod w/w inwestycję grunt

objęty niniejszą uchwałą. Pismem z dnia 7 maja br. Komendant Wojewódzki Policji poinformował

Burmistrza Miasta Kościerzyna, że służby techniczne Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dokonały

wnikliwej analizy przedstawionej lokalizacji i doszły do wniosku, że zaproponowany teren w pełni

zabezpiecza potrzeby służbowe nowej siedziby KPP w Kościerzynie. Zaproponowana lokalizacja jest

najlepszą z możliwych, ze względu na bliskie sąsiedztwo z obwodnicą miasta Kościerzyna co daje

nieograniczoną i bezkolizyjną możliwość wyjazdu w każdym kierunku powiatu kościerskiego.

Jednocześnie należy uchylić uchwałę z roku 2012, w której wyrażono zgodę na przekazanie nieruchomości

pod siedzibę Komendy Powiatowej Policji, ponieważ wówczas wyrażona zgoda w części dotyczyła innych

działek.
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