
UCHWAŁA NR XXXIX/304/12
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 19 grudnia 2012 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres 30 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.) oraz 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.) 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na 30 lat nieruchomości położonej w obrębie 03 miasta 
Kościerzyna, składającej się z części działki gruntu ozn. nr geodez. 69 o pow. ca. 4,0240 ha położonej przy ulicy 
Jedności Robotniczej oraz części działki gruntu ozn. nr geodez. 74/3 o pow. ca. 1,3640 ha położonej w rejonie 
ulicy Przemysłowej, dla której w Sądzie Rejonowym w Kościerzynie prowadzona jest księga wieczysta 
GD1E/00005828/6, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, przedstawionej na mapie stanowiącej 
załącznik do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaniczną. 

§ 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
Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłyneły trzy wnioski o możliwość dzierżawy gruntu stanowiącego własność 
Gminy Miejskiej Kościerzyna pod budowę farmy fotowoltanicznej. Najbardziej odpowiednią lokalizacją pod 
produkcję energii elektrycznej z odawialnych źródeł energi jest teren "Trójkąta Przemysłowego" zlokalizowanego 
na obrębie 03 miasta Kościerzyna. Z założeń Unii Europejskiej dotyczących polityki energetycznej wynika, że do 
2020 roku należy o 20 procent zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych, o tyle samo zwiększyć udział energetyki 
odnawialnej na rynku, a także o 20 procent poprawić sprawność urządzeń. Przeznaczenie części działek 69 i 74/3 
pod budowę farmy fotowoltanicznej nie tylko wspomogłoby rozwój ekologiczny miasta Kościerzyna, lecz także 
przybliżyłoby Polskę do realizacji założeń Unii Europejskiej w zakresie zwiększenia udziału energii odnawialnej. 
Wobec powyższego podjęcie nieniejszej uchwały jest zasadne. 
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIX/304/12

Rady Miasta Kościerzyna

z dnia 19 grudnia 2012 r.
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