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W sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXVIII/28612009 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzeda?ynieruchomoScigruntowej
oddanejw uZytkowaniewieczyste poloZonejw obrEbiegeodezyjnym Sztumska
WieSna rzecz t?ytkownika wieczystego
Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt9lit,,a" ustawyz dnia 8 marca 1990
roku o samorz4dziegminnym /jednolity tekst z 2001 r. Dz. rJ nr 142 poz. 1591
ze zm.l
RadaMiejskaw Sztumieuchwalaco nastgpuje:
81
W podstawie prawnej Uchwaty Nr XXXVIlll2B6l2009 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzed,airynieruchomoSci
gruntowej oddanejw uZ,tkowanie wieczyste poloZonejw obrgbie geodezyjnym
SztumskaWieSna rzecz u?ytkownikawieczystegoskreSlasiEzapis:
"w zwi4zkuz g 2 ust.I pkt 3 UchwalyRadyMiejskiejw SztumieNr XXXIII/28212001z

dnia 18 czer-wca2001 roku rv sprawie okreslenia zasad nabywania, zbywania i obciqz,ania
nieruchomosci oraz ich wydzierZawiania na okres dLttzszyni| 3 lata (Dziennik Urzgdowy
woj ew6dztwa Pomorskiegoz dnia 23 listopada 2001 roku Nr 90 poz. 1249 ze zmianami)" a
w to miejscewpisujesig :
..orazg 14pkt I Uohwaly Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w Szrumie z, dnia2} marca
2009 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosoi dotyczqcych nabywama,
zbywania i obci4Zanianieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wyna.imowaniana czas
oznaczony dlu2szy niL 3 lata albo na czas nieokreilony, ogloszonej w Dzienniku
Urzqdowym Wojew6dztwa Pomorskiegoz dnia 3 czerwca2009 roku Nr 73 poz. 1504)"
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Llchwalawchodziw 2yciez dniempodjqcia.
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Uzasadnien
ie
W podstawie prawnej Uchwaty Nr XXXV[I128612009 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzeda|y nieruchomo$ci
gruntowej oddanejw uZytkowaniewieczyste poloZonejw obrgbie geodezyjnym
SztumskaWied na rzecz u7ytkownika wieczystegoprzepis,na kt6rysiEpowolano
ulegl zmianie w zrviqzku z wejSoiemw Zycie nowej uchwaly Nr XXXIV/254I2009 Rady
Mieiskiei w Sztumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomoSci dorycz4cych nabywan.ia, zbywanta i obciqqania nieruchomoSci oraz ich
wydzierZawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dlu2szy ni2 3 lata albo na czas
nieokreSlony, ogloszonej w Dzienniku Urzpdowym Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 3
czerwca2009 roku Nr 73 poz. 1504)"
Nowa Uchwala z dnia 20 maroa 2009 roku weszla w irycie dnia 17 czerwca 2009 roku i z
tym dniem stracila moc Uchwala powolana w podstawie podjgtej uchwaty w dniu 30
czerwca2009 roku.
Bior4c powyZsze pod uwagg zachodzi koniecznoii wprowadzenia zmiany do podstawy
prawnej przedmiotowej uchwaly.

