OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Sztum w sprawie sporządzenia i wywieszenia wykazu dotyczącego
sprzedaży nieruchomości położonej w Sztumie przy ul. Reja, oznaczonej w ewidencji gruntów jako
działka nr 453/8 o pow. 0,0017 ha, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej.
Opis i położenie nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 453/8 o pow. 0,0017 ha,
(tj. 17 m2), położona przy ul. Reja w obrębie 2 miasta Sztum, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie
VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą nr
GD2I/00005507/1.
Cena sprzedaży: 2 500,00 zł + 23% VAT = 3 075 zł brutto.
Podstawa sprzedaży: Uchwała nr VIII.57.2019 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 maja 2019 r.
Przeznaczenie:
Poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 453/6.
Sposób zbycia:
w drodze bezprzetargowej na rzecz podmiotu zainteresowanego nabyciem. Dla wyżej wymienionego terenu Gmina Sztum posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z
obwieszczeniem nr 2.2015 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Centrum Miasta
Sztum ograniczonego ulicami: Kochanowskiego, Parku Miejskiego, brzegiem Jeziora Barlewickiego, skrzyżowaniem ulic Barczewskiego i Jagiełły oraz brzegiem Jeziora Sztumskiego do plaży
Miejskiej poprzez część ul. Reja do skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Nowowiejskiego do ul. Kochanowskiego”, przedmiotowa nieruchomość, położona jest na terenie oznaczonym symbolem
B55MW z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.
Warunki płatności: należność za nieruchomość płatna jest na konto Urzędu Miasta i Gminy Sztum,
BS Sztum nr: 74 8309 0000 0000 0042 2000 0020, na dwa dni przed podpisaniem umowy notarialnej.
Dodatkowe koszty: nabywca pokrywa koszty zawarcia aktu notarialnego.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu wykazanej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21. 08. 1997 roku o gospodarce nieruchomościami mogą
składać wnioski w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do Burmistrza Miasta
i Gminy Sztum.

Sztum, dnia 04 czerwca 2019 r.

