
ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2014 
Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 16 grudnia 2014 r. 
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek gruntu przeznaczonych do sprzedaży, 
położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna 
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.), art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t Dz. U. z 2014 r. 

poz. 518 ze zm.) oraz w wykonaniu: 

- uchwały Nr LXXII/545/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na  

sprzedaż działki gruntu nr 260/1 położonej w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, 

- uchwały Nr LXXII/543/14 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 24 września 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na  

sprzedaż działek gruntu nr 166/15 i 166/16, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna, 

- uchwały Nr XXVI/195/12 Rady Miasta Kościerzyna z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na 

sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Jedności Robotniczej w obrębie geodezyjnym nr 

03 na terenie miasta Kościerzyna, 

zarządzam, co następuje: 
 
§ 1. Wykazać do sprzedaży: 

a) w formie bezprzetargowej, następujące nieruchomości:  
- działka nr 260/1 o pow. 0,0162 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 09, 
- działka nr 166/15 o pow. 0,0053 ha i działka nr 166/16, położone w obrębie geodezyjnym nr 04, 

b) formie przetargu ustnego nieograniczonego, następujące nieruchomości: 
działka nr 172/59 o pow. 0,8129 ha, położona w obrębie geodezyjnym nr 03, 

uwidocznione w załączniku do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 

Michał Majewski 
 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 
 
 



Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta 
Kościerzyna Nr 0050.179.2014 z dnia 16 grudnia 2014 r. 
w sprawie ogłoszenia wykazu niezabudowanych działek 
gruntu przeznaczonych do sprzedaży, położonych na 
terenie miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy 
Miejskiej Kościerzyna 
 

 
Wykaz 

 
niezabudowanych działek gruntu położonych na terenie miasta Kościerzyna 

 

Położenie 
nieruchomości 

Nr 
działki 

Powierzchnia 
działki 
w ha 

Nr KW Przeznaczenie nieruchomości 
w m.p.z.p./decyzji 

o warunkach zabudowy 

Cena nieruchomości 
w zł 

obręb nr 09 
ul. Jana Matejki 

 
260/1 

 
0,01621 

 
GD1E/0000
9765/4 

poprawienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 

 
19.700,00 

obręb nr 04 
ul. Mała Kolejowa 

166/15 0,0053 GD1E/0000
1580/7 

poprawienie warunków 
zagospodarowania 
nieruchomości przyległej 

2.930,00 
po zastosowaniu 
99% bonifikaty 

166/16 0,0277 

obręb nr 03 
ul. Jedności 
Robotniczej 

172/59 0,8129 GD1E/0004
5652/3 

teren zakładów 
produkcyjnych, przetwórstwa 
i magazynowo-składowych, 
dozwala się lokalizację 
obiektów zaplecza 
administracyjno-socjalnego 
i technicznego, a także 
urządzeń transportu 
i infrastruktury technicznej 
wraz z zielenią towarzyszącą 

520.000,00 

 
 Osoby uprawnione do pierwszeństwa, wynikającego z art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami, winne złożyć stosowne oświadczenie wraz z dokumentami uprawniającymi do 
pierwszeństwa, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 stycznia 2015 r., pod rygorem pominięcia przy 
sprzedaży. 
 
 


