Uchwala
Nr M,X.|X..iL,.9..1_.lz
ool
RadyMiejskiejw Sztumie
z dnia

W sprawiezmiarryUchwatynr XXXVII/288/2009 RadyMiejskiej w Sztumiez
dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na sprzeda2 czpSci dzialki
oznaczonejnr 10/20poloZonejw obrpbienr I miasta Sztum przy ul. Slonecznej
z przeznaczeniemna poprawieniewarunk6w zagospodarowania nieruchomoSci
przyleglej, osobie, kt6razamierza tg czgSi dzialki naby6.
Na podstawieart. 18ust.2pkt 9 lit. ,.a" ustawyz dnia8 marca1990roku
gminnym(.iednolity
o samorz4dzie
tekstz200lrDz.U nr 142poz1591zezmianartr)
RadaMiejska w Sztumieuchwalaco nastgpuje:

s1
prawnejUchwaly nr XXXV[1/28812009 Rady Miejskiej w Sztumie z
W podstawie
dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na sprzed,u2czgict dzialki
oznaczonejnr 10/20 polo2onej w obrgbie nr 1 miasta Sztum przy ul. Slonecznej
z przeznaczeniemna poprawienie warunk6w zagospodarowania nieruchomo6ci
przyleglej, osobie, kt6ra zamierza tq czE56dzialki nabyi skre6la siE zapis:
" oraz. arl. 37
ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoSciami
(ednolitytekstz 2004r.Dz. U. Nr261 po2.2603ze zmianami)
i g 2 ust.
1 pkt 3 Uchwaly Rady Miejskiej w SztumieNr XXXIII/28212001z.dnia 18 czerwca2001
roku w sprawieokreSleniazasadnabyvania,zbywaniai obciEzania
nieruchomoScioraz ich
wydzierZawianiana okres dlulszy niL 3 lata (Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa
Pomorskiegoz dnia23 listopada2001roku Nr 90 poz. 1249 z po2n. ;zm.)"a w to miejsce
wpisujesig :
,,oraz$ 14 pkt 1 UchwalyNr XXXIV/254/2009Rady Miejskiejw Sztumiez dnia20 marca
2009 roku w sprawie ztsatl gospodarowania
nieruchomo(cidotycz4cychnabywania,
zbywaniai obci4zanianieruohomodcioraz ich wydzierZawiania
lub wynajmowaniana czas
ozfiaczonydluzszy nrz 3 lata albo na czas nieokre6lony,ogloszonejw Dzienniku
UrzpdowymWojew6dztwaPomorskiego
z dnia3 czerwca2009roku Nr 73 poz. 1504)"

$2
Uchwalawchodziw 2yciez dniempodjgcia.
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Uzasadnienie.
W podstawie prawnej Uchwaty nr XXXV[I/28812009 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zgody na sprzedaZczgSci
dzialkt onnczonej nr 10120polo2onej w obrgbie nr I miasta Sztum przy ul.
Slonecznej z przeznaczeniemna poprawienie warunl6w zagospodarowania
nieruchomoSciprzyleglej, osobie, kt6ra zamierza t9 czgS6dzialki naby6,
przepis na kt6ry sig powolano ulegl zmianie w zwi4zku z wej5ciem w irycte
nowej uchwaly Nr XXXM254/2009 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20
marca 2009 roku w sprawie zasad gospodarowanianieruchomoici dotyczqcych
nabywania,zb).waniai obci42anianieruchomorici oraz ich wydzier2awianialub
wynajmowania na czasoznaczonydlu4szy niL 3lata albo na czasnieokredlony,
ogloszonej w Dzienniku UrzEdowym Wojew6dawa Pomorskiego z dnia 3
czerwca2009 roku Nr 73 poz. 1504)"
Nowa Uchwala z dnia 20 marca 2009 roku weszla w Zycie dnia 17 czerwca
2009 roku i z tym dniem stracila moc Uchwala powolana w podstawie
podjgtej uchwaty w dniu 30 czerwca2009 roku.
Biorqc powyZsze pod uwagg zachodzi koniecznoSi wprowadzenia zmiany do
podstawyprawnej przedmiotowej uchwaly.

