
UCHWAŁA NR XXVII/213/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości na okres 20 lat 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz art. 252 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na obciążenie prawem użytkowania na okres 20 lat działki gruntu ozn. nr geodez. 215/6, 
o pow. 4.775 m2, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna przy ulicy Markubowo, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Kościerzynie prowadzona jest księga wieczysta GD1E/00008870/6, stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Kościerzyna na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie. 

§ 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
Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Gdańsku wystąpił do Burmistrza Miasta o oddanie 
nieruchomości ozn. nr geodez. 215/6, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzynie przy ulicy Markubowo 
w użytkowanie. Powyższa nieruchomość nie tylko wykorzystywna jest od 30 lat pod ogrody działkowe, ale 
również jej teren został przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod teren ogrodów 
działkowych, uchwała Nr XXV/166/04 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 26 maja 2004 r. Wobec powyższego 
podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/213/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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