
UCHWAŁA NR XXVIII/261/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie do mienia komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna 
nieruchomości gruntowych stanowiących działki gruntu oznaczonych nr geodezyjnymi 167/20, 167/21, 

167/22 oraz 167/23, położonych w obrębie geodezyjnym nr 09 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. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U z 1990 r., Nr 32, 
poz. 191 z późń. zm.) 

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

§ 1. Wyraża zgodę na wystąpienie do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie do mienia 
komunalnego Gminy Miejskiej Kościerzyna nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym 
nr 09 miasta Kościerzyna przy ulicy Dworcowej, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem 
wieczystym Gmina Miejska Kościerzyna, stanowiących: 

1. Działkę ozn. nr geodez. 167/20 o pow. 0,4656 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00040011/3, 

2. Działkę ozn. nr geodez. 167/21 o pow. 0,1796 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00040010/6, 

3. Działkę ozn. nr geodez. 167/22 o pow. 0,0944 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00040012/0, 

4. Działkę ozn. nr geodez. 167/23 o pow. 0,0747 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00040010/6, 
przedstawionych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. 

§ 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

Prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu wymienionych w niniejszej uchwale
Gmina Miejska Kościerzyna nabyła w celu realizacji zadań własnych Gminy w dziedzinie transportu tj. w
związku z realizacją inwestycji pod nazwą: "Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona
z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorczej w Powiecie
Kościerskim". Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wschodniej części miasta
Kościerzyna „Plebanka" teren ten przeznaczony jest pod drogę publiczną - klasyfikacja techniczna - droga
dojazdowa (symbol terenu: 077.KD.D).

Po wydaniu decyzji Wojewody Pomorskiego w sprawie przekazania nieruchomości, przedmiotowe
działki gruntu staną się własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna. W związku z realizacją przedmiotowego
zadania własnego gminy, jakim jest zaspokojanie zbiorowych potrzeb wspólnoty do których należą m.in.
sprawy gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, podjęcie niniejszej
uchwały jest zasadne.
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