
UCHWAŁA NR XXX/286/20 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 25 listopada 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Gminy Władysławowo, 
nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Kopernika, położonej w obrębie geodezyjnym Karwia gmina 

Władysławowo 

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 ze zm.), art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 1990) 

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

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Władysławowo w formie darowizny, nieruchomości  
stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 104/2 o pow. 0,0110 ha, położonej przy ul. Kopernika 
w obrębie geodezyjnym Karwia, gmina Władysławowo, dla której była prowadzona w V Zamiejscowym 
Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Pucku dawna księga wieczysta Karta 186 Karwia, z przeznaczeniem 
tej nieruchomości na cele ciągu pieszo-jezdnego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Helena Kaszubowska-Nitz 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D1D531FB-6E99-4335-A23C-568A2F1D781E. podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Pismami z dnia 21 i 23 października 2020 r. Nr RGNiGP.6823.13.2015 Urząd Miejski we
Władysławowie wystąpił do tut. organu o przekazanie w formie darowizny działki nr 104/2 o pow. 0,0110
ha (nie posiadającej księgi wieczystej), położonej w obrębie geodezyjnym Karwia, na terenie gminy
Władysławowo, której Gmina Miejska Kościerzyna stała się właścicielem na skutek spadkobrania.
Omawiana działka wykorzystywana jest na cele publiczne jako ciąg pieszo-jezdny w ciągu ulicy Kopernika,
która zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem K -
1 obszaru pomiędzy ul. Wojska Polskiego, do granic miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
„Karwia-Wschód", ul. Lewińskiego oraz zachodniej granicy administracyjnej Gminy Miasta
Władysławowo (uchwała LIII/505/2014 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 05 marca 2014 r.) wchodzi
w skład obszaru oznaczonego symbolem 21.KDX - ciąg pieszo - jezdny. Z w/w względów podjęcie
niniejszej uchwały jest zasadne.
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