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UCHWAŁA NR X/68/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 maja 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jana Gończa 
w obrębie geodezyjnym nr 05 na terenie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t. j. 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 nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 05 przy ul. Jana Gończa 
na terenie miasta Kościerzyna, oznaczonej jako działki: nr 494/1 o pow. 0,1015 ha, nr 494/2 o pow. 0,1038 ha, nr 
494/3 o pow. 0,1091 ha, nr 497/1 o pow. 0,1045 ha, nr 497/2 o pow. 0,1024 ha, nr 499/1 o pow. 0,0890 ha, nr 499/2 
o pow. 0,1084 ha, nr 499/3 o pow. 0,1029 ha, nr 499/4 o pow. 0,1028 ha, nr 499/5 o pow. 0,1167 ha, nr 499/7 
o pow. 0,1163 ha, nr 499/8 o pow. 0,1095 ha i nr 499/9 o pow. 0,1092 ha, dla których Sąd Rejonowy 
w Kościerzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00015276/4. 

§ 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

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 494/1, nr 494/2, nr 494/3, nr 497/1, nr 
497/2 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową, natomiast działki nr 499/1, 
nr 499/2, nr 499/3, nr 499/4, nr 499/5, nr 499/7, nr 499/8 oraz nr 499/9 przeznaczone są pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną z funkcją usługową, przy czym dopuszcza się również lokalizację usług w formie 
samodzielnych budynków. Sprzedaż tych nieruchomości zasili budżet miasta dodatkowymi środkami. 


