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UCHWAŁA NR VII/31/11
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 23 marca 2011 r.

sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 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 ze zm.) , art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717). 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w obrębie nr 06 na terenie miasta Kościerzyna, 
oznaczonej wg ewidencji gruntów jako działka nr 1371 o pow. 0,0910 ha , stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Kościerzynie prowadzi księgę wieczystą 
KW Nr GD1E/00003203/5, na nieruchomości składająca się z działki nr 137/6 o pow. 0,0895 ha, położoną 
w obrębie nr 06 na terenie miasta Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
w Kościerzynie prowadzi odpowiednio księgę wieczystą KW Nr 24856, stanowiącą własność osoby fizycznej. 

§ 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

Proponowana zamiana nieruchomości spowodowana jest wejściem w życie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego osiedla Kościerzyna Zachód w Kościerzynie, zatwierdzonego uchwałą Rady Mista Kościerzyna Nr 
VI/42/07 z dnia 28 lutego 2007 r.(Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 97, poz. 1528). W przedmiotowym planie działka nr 
137/6 przeznaczono pod drogę publiczną, ulicę klasy D (dojazdową) w terenie zabudowanym. W związku z faktem 
iż działka te stanowią własność osoby fizycznej zaszła konieczność ich nabycia. Wobec tego Burmistrz Miasta 
przychylając się do wniosku właścicielki w/w działki proponuje nabyć omawianą działkę w drodze zamiany na 
nieruchomość Gminy Miejskiej Kościerzyna. 


