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UCHWAŁA NR XXVII/ ........./20 

RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu, położonych przy ul. Juliusza Słowackiego 
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 (t.j. Dz. U. 
2020 r., poz. 713), art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 1, ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 65 ze zm.) 

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

§ 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych przy ul. Juliusza 
Słowackiego, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, ozn. nr geodezyjnym:  

a) - 142/72 o pow. 0,0183 ha, 

᠆ 142/73 o pow. 0,0381 ha, 

᠆ 142/74 o pow. 0,0104 ha, 

᠆ 142/75 o pow. 0,0108 ha, 

᠆ 142/76 o pow. 0,0069 ha,  dla których Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00014990/8, 

b) -164/10 o pow. 0,0020 ha, 

᠆ 164/9 o pow. 0,0017 ha, 

᠆ 164/6 o pow. 0,0029 ha, 

᠆ 164/7 o pow. 0,0030 ha, 

᠆ 524/1 o pow. 0,0011 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00014709/2. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 
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UZASADNIENIE

Do Burmistrza Miasta Kościerzyna wpłynął wniosek właścicieli gruntów przyległych o nabycie
działek objętych niniejszą uchwałą. Z uwagi na fakt, iż działki te mogą jedynie poprawić warunki
zagospodarowania nieruchomości wnioskodawców, wyznaczenie ich do sprzedaży jest zasadne,
a sprzedaż także zasili budżet miasta dodatkowymi środkami finansowymi.
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