
Projekt 
 
z dnia 24 listopada 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR L/.../2021 

RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości 

o nr ewid. działek 142/2, 145/2 położonych w Grzybnie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a i art. 7 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze 
zm.) w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.). 

Rada Miejska w Kartuzach 
na wniosek Burmistrza Kartuz 

uchwala, co następuje: 
§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie przez Gminę Kartuzy prawa własności 

nieruchomości położonych w Grzybnie, oznaczonych numerami ewid. działek 
142/2 o pow. 0.92 ha, 145/2 o pow. 0.71 ha, dla których Sąd Rejonowy 
w Kartuzach prowadzi księgę wieczystą o nr KW GD1R/00064245/8. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kartuzach 

 
 

Mariusz Treder 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Na działkach o 
nr ewid. 142/2 i 145/2 położonych w Grzybnie zaplanowano realizację inwestycji 
celu publicznego polegającej na urządzeniu terenu rekreacji dla mieszkańców. 
Wskazane powyżej działki położone w Grzybnie przy zbiegu ulic Pogodnej i 
Jastrzębiej ze względu na przeznaczenie planistyczne, lokalizację i 
ukształtowanie terenu idealnie spełniają kryteria dla lokalizacji tego rodzaju 
infrastruktury. W związku z zamiarem poniesienia ze środków publicznych 
trwałych nakładów konieczne jest nabycie przez Gminę Kartuzy prawa własności 
przedmiotowej nieruchomości. Teren nieruchomości objęty jest obowiązującym 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gdzie oznaczony jest 
symbolami 4ZP i 6ZP - tereny zieleni urządzonej. Dopuszcza się m.in. realizację 
obiektów sportowych, obiektów wypoczynku i rekreacji, niezbędnej infrastruktury 
technicznej i komunikacyjnej, w tym ciągów pieszych, pieszo-rowerowych i 
ścieżek rowerowych.  
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