
UCHWAŁA NR XXVII/220/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działek ozn. nr geodez. 270/20, 417/7, 
417/8 oraz 350/76, położonych w obrębie 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Rzemieślniczej i St. Staszica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż działek ozn. nr geodez. 270/20 i 417/7 o łącznej pow. ca 0,0116 ha oraz 
417/8 i 350/76 o łącznej pow. ca 0,0092 ha położonych w obrębie 06 miasta Kościerzyna przy ulicy Rzemieślniczej 
i St. Staszica, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, dla których Sąd Rejonowy w Kościerzynie 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GD1E/00014990/8. 

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia działek wymienionych w § 1 w drodze przetargu, o ile zbycie działek ozn. 
nr geodez. 270/20 i 417/7, nastąpi na rzecz właściciela działek ozn. nr geodez. 239/13 i 239/16, a zbycie działek 
ozn. nr geodez. 417/8 i 350/76 na rzecz właściciela działek ozn. nr geodez. 350/50 i 350/19 z przeznaczeniem na 
poprawienie warunków zagospodarowania stanowiących ich własność nieruchomości przyległych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

Piotr Słomiński 

Id: SEEYX-BGOFB-ULHBA-PDVSV-LJCVQ. Podpisany Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————



Uzasadnienie
Działki ozn. nr geodz. 270/20 i 417/7 o łącznej powierzchni ca 0,0116 ha zostaną zbyte w trybie bezprzetargowym 
na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, składającej się z działek ozn. nr geodez. 239/13 i 239/16, natomiast 
działki 417/8 i 350/76 o łączej powierzchni ca 0,0092 ha zostaną zbyte na rzecz właściciela nieruchomości 
przyległej, stanowiącej działki 350/50 i 350/19. Przeznaczone do sprzedaży przedmiotowe działki z uwagi na zbyt 
małą powierzchnię nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości, a właściciele nieruchomości 
przyległych zwrócili się z wnioskiem o ich nabycie. Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za 
zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXVII/220/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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