{XXYl.l*P.Jlroo,
rr chwatax,
Rady Miejskiej w Sztumie

z dnia!5..l,'.*'.ii;
i.:!:l::+z00groku
W sprawie zgody na sprzedai czg{ci dzialkt oznaczonejnr 14912polozonej w
obrgbie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem na poprawienie
warunk6w zagospodarowania przylegtej nieruchomoSci, osobie, ktSra
zamierzate cze{6 dzialki nabvi.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnta 27 sierprtta1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciamifiednolify tekst Dz. U. z 2004 roku Nr 261 po2.2603ze zmianami) i $ 2
ust. 1 pkt 3 Uchwaly Rady Miejskiej w Szfumie Nr XXXIIIl282l200l
z dnta 18 czerwca
2001 roku w sprawie okreSlenia zasadnabyrn'ania,zbywania i obci4zanianieruchomoSci oraz
ich wydzierZawiania na okres dLuzsry ntz 3 lata (Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa
Pomorskiego z dnia 23 listopada 2001 rokuNr 90 poz. 1749 zpozn. nn.)

Rada Miejska w Saumie uchwala co nastgpuje:

o

$1
l.Wyru2a sig zgodg na sprzedaL czpici dzialki nr 14912 o pow. okolo 285 m'
polozonej w obrEbie geodezyjnym Sztumskie Pole wpisanej do KW nr 10549
prowadzonej przez S4d Rejonowy w Kwidzyme Zamiejscowy VIII Wydzral
'Vfieczystych
Ksi4g
w Sztumie, z przerrraczeniemna poprawienie warunk6w
zagospodarowanianieruchomoSci oznaczonej w ewidencji grunt6w numerem
150 stanowi4cej wlasno56 osoby fizycznej, kt6ra zamrerza tg czg\(,
nieruchomoScinaby6.
2. Obszar, polohenie i konfiguracjg wlw czgSci dziatki oznaczono na planie
stanowiqcym zal4cznik do nimejszej uchwaty.
3. Koszty zuti4zane z przygotowaniem dziatki do sprzeda?yoraz zawarciem
umowy notarialnej pokryw ajqnabyw cy .

$2
Wykonanie Uchwaly powierza sig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

$3
Uchwala wchodzi w \cre z dniem podjgcia .
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Uzasadnienie.
Nieruchomosi gruntowa oznaczona w ewidencji grunt6w nr 14912
potoZonajest w obrqbie geodezyjnym Sztumskie Pole gmina Sztum i stanowi
wlasno5dMiasta i Gminy Sztum.
Zgodnie z
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
zatwierdzonymuchwalq Nr...
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia
.. przedmiotowa dzialka mieSci siQ w terenach zabudowy
mieszkaniowejj ednorodzinnej .
Czqic tej dzialki przedstawiona na zatqczniku grafrcznym do niniejszej
uchwaly nie stanowi samodzielnej dzialki budowlanej, poniewa? jej wielkoSi
jak rownie? uksztaltowanie nie zezwalaLoby na posadowienie budynku
mieszkalnego
Zgodniez aft.37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997roku o gospodarce
nieruchomoSciami,nieruchomori6kt6ra nie moze byc zagospodarowanajako
odrgbna nieruchomoS6, mole byc sprzedana na poprawienie warunk6w
nieruchomoSciprzyleglej osobie, 1ct6razamierzatg nieruchomo3cnabyc.
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