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UCHWAŁA NR XLIII/............/21 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kościerskiego, 
niezabudowanej nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu nr 481, położonej w obrębie geodezyjnym nr 

04 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 
2021 r., poz. 1372), art. 13 ust. 2  i 2a 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 przekazanie Powiatowi Kościerskiemu w formie darowizny, nieruchomości  
stanowiącej działkę gruntu oznaczoną nr geodezyjnym 481 o pow. 0,1353 ha, położonej w rejonie ul. Ignacego 
Krasickiego w obrębie geodezyjnym 04 miasta Kościerzyna, dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie IV 
Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00010101/2. 

§ 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 

Pismem z dnia 15 czerwca 2021 r. nr GGN.6822.1.2021 Zarząd Powiatu Kościerskiego wystąpił do tut. 

organu o nieodpłatne przekazanie części działki gruntu nr 34/8 w celu realizacji zadania publicznego w 

postaci miejsca do rekreacji i wypoczynku. W wyniku podziału geodezyjnego z omawianej działki gruntu 

powstała m.in. działka gruntu nr 481, która bezpośrednio przylega do nieruchomości Powiatu Kościerskiego. 

W sąsiedztwie znajduje się budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie. Powiat 

Kościerski zamierza na omawianej działce gruntu utworzyć miejsce do aktywnego spędzania czasu dla 

wychowanków publicznych placówek oświatowych skupionych wokół działki będącej przedmiotem 

niniejszej uchwały. Z w/w względów podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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