
UCHWAŁA NR XLIX/437/22 
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanych działek 
gruntu  nr  1275/1, 270/17, i 270/12, położonych 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. 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233 i 3531 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks 
cywilny (t.j. Dz. U z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.) oraz  art. 13 ust. 1 oraz art. 33 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) 

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

§ 1. Wyraża zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego niezabudowanych działek gruntu, 
położonych w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, ozn. nr geodezyjnymi: 

- 1275/1 o pow. 0,0193 ha  dla której Sąd Rejonowy w Kościerzynie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00015858/8, 

- 270/17 o pow. 0,0048 ha, 270/12 o pow. 0,0300 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kościerzynie, 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD1E/00015617/7. 

§ 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 

Objęte uchwałą działki gruntu oddane są w użytkowanie wieczyste osobie prawnej, natomiast znajdują 
się w pasie drogowym dróg publicznych tj. ulicy Stanisława Staszica i ulicy Kasztanowej. Z uwagi na 
powyższy fakt zasadne jest rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego i nabycie ich do zasobu gruntów 
komunalnych.
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