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W sprawie zmiany Uchwaly Nr XXXVIII/Z8712009 Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia3} czerwca2009 roku w sprawie sprzeda\ w drodze ptzetargu dzialek
polo2onych w
obrgbie nr 4 Miasta Sztum przy ul. KoSciuszki z
przeznaczeniempod budowq gara?y.
Na podstawie
art. I 8 ust.2 pkt 9 lit ., a" ustawyz dnia[i marca1990r. o samorz4dzie
gminnym
( Jednolity
tekstz 2001r.Dz.U.nr 142poz.1591zezmianami),
Rada Miejska w Sztumieuchwala co nastqpuje:
$1
prawncjUchwaly Nr XXXV[/28712009 Rady Miejskiej w Sztumie z
W podstawie
dnia 30 czerwca2009 roku w sprawie sprzedairy w drodze przetatgu dziatek
polozonych w
obrpbie nr 4 Miasta Sztum przy ul. KoSciuszki z
przeznaczeniempod budowq garaLyskre5lasiq zapis :
nieruchomoiciami/
,.oraz art. 37 ust. 1 ustawyz dnia 21 sicrpnia1997roku o gospodarce
poz.
zm./
i
2
I pkt 3 Uohuaf'
tekst
Dz.
U.
z
2004
roku
Nr
261
2603
ze
ust.
$
.iednolity
Rady Miejskiej w SzhrmieNr XXXlll/28212001 z dnia 18 czerwca2001 roku w sprawie
zasadnabywania,zbywaniai obciEzania
nieruchomoSciorazich wydzierZawiania
okreSlenia
(Dziennik
na okres dluzszyniz 3 lata
UrzgdowyWojew6dztwaPomorskiegoz dnta 23
listopada
2001rokuNr90 poz.1249z p6in. nn.)" aw to miejscewpisujesiq:
.,orazI 14 pkt I UchwalyNr XXXIV/254/2009RadyMiejskiej w Sztumiez dnia 20 marca
2009 roku w sprawie zasad gospodarowania
nieruchomodcidotycz4cychnabywania,
zbywaniai obciqZanianieruchomoScioraz ich wydzierZawiania
lub wynajmowaniana czas
oznaczony dlu2szy niz 3 lata albo na czas nieokreSlony,ogloszoneiw Dzienniku
z dnia3 czerwca2009roku Nr 73 poz. 1504)"
lJrzgdowymWojew6dztwaPomorskiego

$2
Uchwalawchodziw Zyciez dniempodjgcia.
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Uzasadnienie
prawnejUchwaly Nr XXXVIlll28712009 Rady Miejskiej w Sztumiez
W podstawie
dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie sprzeda2y w drodze przetargt)dziaLek
poloZonych w
obrgbie nr 4 Miasta Sztum przry ul. KoSciuszki z
przeznaczeniempod budowg garairy , przepis na kt6ry siq powolano ulegl
zmianie w zwi4zku z wejdciem w Zycie nowej uchwaly Nr XXXIV|254|2009
Rady Miejskiej w Szumie z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zasad
gospodarowanianieruchomoricidotycz4cychnabywania, zbywania i obci4Zania
nieruchomodci oraz ich wydzierZawianialub wynajmowania na czas oznaczony
dluzszy niL 3 lata albo na czas nieokreSlony, ogloszonej w Dzienniku
Urzpdowym Wojew6dztwa Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku Nr 73
poz. 1504)"
Nowa Uchwala z dnia 20 marca 2009 roku weszla w Zycie dnia l'7 czerwca
2009 roku i z tym dniem stracila moc Uchwala powolana w podstawie
podjgtej uchwaly w dniu 30 czerwca2009 roku.
Biorqc powyZsze pod uwagE zachodzi koniecznoii wprowadzenia zmiany do
podstawyprawnej przedmiotowej uchwaty.

