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UCHWAŁA NR XII/78/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 21 czerwca 2011 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ulicach 
Stanisława Maczka, Jana Gończa i ks. Hilarego Jastaka 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 na terenie miasta 
Kościerzyna, dla ktrórych Sąd Rejonowy w Kościerzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą 
KW Nr GD1E/00015276/4: 

a) przy ul. Stanisława Maczka, oznaczonych jako działka nr 507 o pow. 0,0960 ha, nr 508 o pow. 0,0824 ha, 509 
o pow. 0,0884 ha, nr 506 o pow. 0,0855 ha, nr 510 o pow. 0,0865ha, nr 511 o pow. 0,1001 ha, nr 512 o pow. 
0,0946 ha, nr 515 o pow. 0,0946 ha, nr 519 o pow. 0,0943 ha, nr 522 o pow. 0,0945 ha, 

b) przy ul. Jana Gończa, oznaczonych jako działka nr 504 o pow. 0,0960 ha, nr 505 o pow. 0,0865 ha, nr 513 
o pow. 0,0867 ha, nr 516 o pow. 0,0867 ha, nr 517 o pow. 0,0867 ha, nr 520 o pow. 0,0868 ha, nr 523 o pow. 
0,0866 ha, nr 524 o pow. 0,0869 ha, nr 521 o pow. 0,0951 ha, nr 518 o pow. 0,0923 ha, nr 514 o pow. 0,0919 
ha, 

c) przy ul. ks. Hilarego Jastaka, oznaczonej jako działka nr 525 o pow. 0,2981 ha. 

§ 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 od nr 504 do nr 509 przeznaczone są pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem usług jako lokali wbudowanych oraz lokalizację 
budynków zamieszkania zbiorowego (01.MN), działki 510, nr 513, nr 516, nr 517, nr 520, nr 523, nr 524 
przeznaczone są na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług w formie samodzielnych 
budynków lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej (05.MN;05/1.1MU), działki nr 511, nr 512, nr 514, nr 
515, nr 518, nr 519, nr 521, nr 522 przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, z dopuszczeniem lokalizacji 
usług jako samodzielnej funkcji, lokalizację budynków zamieszkania zbiorowego oraz lokalizację usług turystyki 
wyłącznie jako budynków zamieszkania zbiorowego w obiektach hotelarskich (03.MN), działka nr 525 
przeznaczona jest pod zabudowę usługową z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej (04.UU). Sprzedaż tych nieruchomości zasili budżet miasta dodatkowymi środkami 


