
UCHWAŁA NR XXXIX/359/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 maja 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki gruntu oznaczonej nr 
geodezyjnym 66/9 położonej przy ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna oraz 

udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży 

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 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 3 pkt. 1 oraz art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1990 ze zm.) 

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

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej niezabudowanej działki gruntu położonej przy 
ul. Wrzosowej w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, ozn. nr geodezyjnym 66/9 o pow. 0,0960 ha, 
dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 
Nr GD1E/00016030/5 oraz wyraża zgodę na udzielenie 45 % bonifikaty od ceny sprzedaży. 

§ 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

Działka gruntu objęta niniejszą uchwałą w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
oznaczona jest symbolem MU.01 tj. tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej. O jej nabycie wystąpiło
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Na przedmiotowej działce gruntu
wnioskodawca zamierza posadowić budynek, w którym będzie miał siedzibę Oddział Terenowy
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Budynek ten będzie spełniać
wszelkie warunki wymagane dla działalności wynikającej z przepisów o publicznej służbie krwi a ponadto
poprawi komfort oddawania krwi. Wnioskodawca równocześnie wnioskuje o udzielenie bonifikaty od ceny,
ponieważ prowadzi działalność leczniczą na cele niezwiązane z działalnością zarobkową, czym wyczerpuje
ustawową przesłankę do zastosowania bonifikaty. Zdaniem Burmistrza Miasta Kościerzyna wniosek ten
zasługuje na uwzględnienie.
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