
UCHWAŁA NR LII/394/13
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 września 2013 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, oznaczonych nr geodezyjnym 1451 i nr 1453, 
położonych przy ul. Alojzego Piechowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 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 działek gruntu, oznaczonych nr 1451, o pow. 0,1513 ha oraz nr 1453 o pow. 
0,3378 ha,  położonych przy ul. Alojzego Piechowskiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, dla 
której Sąd Rejonowy w Kartuzach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kościerzynie prowadzi 
odpowiednio księgi wieczyste KW Nr GD1E/00014990/8 i KW Nr GD1E/00003203/5. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchyla sie uchwałę nr LIV/374/06 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 2006-07-05 w sprawie przeznaczenia 
do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego część niezabudowanych działek gruntu położonych 
w Kościerzynie przy ulicy Piechowskiego, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna

Piotr Słomiński
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UZASADNIENIE

Wymienionew niniejszej uchwale działki w miejscowymplanie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone

są pod tereny usług sportu i rekreacji.W wynikuzmianymiejscowegoplanu zagospodarowania przestrzennego

powiększył się obszar gruntu przeznaczony pod zabudowę,więc dokonano nowegowydzieleniageodezyjnego,

w wynikuktórego działki otrzymały nową numerację.Ta okolicznośćpowoduje brak możliwościwykonania

uchwałynr LIV/374/06 RadyMiasta Kościerzynaz dnia 5 lipca 2006 r., w której wyrażono już zgodę na

sprzedaż gruntu położonegow obrębie geodezyjnymnr 06, stanowiącego część działek nr 1/4 i nr 4/1 o łącznym

obszarze ok. 0,4000 ha. Tymsamym należy ją uchylić.Sprzedaż tego terenu zasili budżet dodatkowymi

środkami pieniężnymi.
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