uchwala
N' X.l--J...1.9.
99-.rzoos
Rady Miejskiej '"lvSztumie
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2.9.{c4glis.9tuffin
,o*
W sprawie zgody nazbycie dzialki oznaczotejnr 464112polo2onej w obrgbie
nr 2 Miasta Sznrm z przeztaczeniem na poprawienie warunk6w
zagospodarowania nieruchomodci przyleglej poloZonej w Sztumie przy ul.
Chelmifskiej osobie, kt6ra zamiena j4nabyi.
Napodstawieart-37ust.2pk16 ustawyz dlrna
21 sierpnia1997rokuo gospodarce
(iednolilytekstDz.U. z 2004roku Nr 261po2.2603
nienrchomoiciami
zezmianami)
i $ 14
ust. 1 UchwalyRadyMiejskiejw SztumieNr X)C(IV 125412009
z dnia20 marca2009roku
w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoiciami dotycz4cych nabywani4 zbyr,vania i
obci4zania nieruchomoSci oraz ich wydzierZawiania lub wynajmowania na okres ozrnLaczony
diuZszy niZ 3 lata albo na czas nieokreSlony (Dziennik Urzgdowy Wojew6dztwa Pomorskiego
z dria 3 czerwca 2009 roku Nr 73 poz. 1504)

RadaMiejska w Szhrmieuchwala co nastEpuje:

$1
Wyra2a sig zgodp na sprzedazlub oddanie w uZytkowanie wieczyste dzialki w
464/12 o pow. 418 m'poloZonej w Sztumieprzy ul. Chelmiriskiej opisanej w
KW nr 9974 prowadzonejprzez SqdRejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy VIII
Wydzial Ksiqg Wieczystych w Sztumie, z przeznaczeniemna poprawienie
warunk6w zagospodarowania nieruchomoSci przyleghej ozmczorrcj
w
grunt6w
ewidencji
numerem 46412 op\sarrej w KW nr 16728 oddanej w
uzytkowanie wieczyste Malej Sp6ldzielni Mieszkaniowej, kt6ra zamierza tg
nieruchomoSinaby6.

$2

Traci moc UchwalaNr XLV[I/289/93 Rady Miasta i Gminy Sztumz dnia 28
grudnia 1993 roku w sprawiezhycia dziatki niezabudowanej
nr 464117oraz
dzialki zabudowanej
poloZonychw Sztumiepr4yul. Chelmiriskiej.
nr 464112
$3
WykonanieUchwaty powierzasig Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

(i4
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia
czqcy

wx!\
Rusxewsht

Uzasadnienie.
Nie^ruchomoS6gnrntowa oznaczonaw ewidencji grunt6w nr 464112o
pow. 418m' poloLonajest w obrgbie 2 Miasta Sztum i stanowi wtrasnoii
Gminy Sztum.
Zgodnie miejscowym planem zagospodarowal\a przestrzennego
obszaru ,, Centrum Miasta Sztum" zatwierdzoflegouchwalq Nr XVIVI1T/07
Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 20.12.2007r. przedmiotowa dzialka jest
polohona w terenach
przenraczonych pod zabudowQ mieszkaniowE
wielorodzinn4.
Dziatka ta jest zabudowana czg(ciq budynku wielorodzinnego
wybudowanego przez Malq Sp6ldzielniq Mieszkaniowqprzy ul. Chelmiriskiej nr
6 w Sztumiena gruncie oddanymw u4rtkowanie wieczyste.
W celu uregulowania zaistnialego
faktu, 2e wybudowany budynek
wielorodzinny przekroczyl granice dziatki oddanej w uirytkowanie wicozyste w
1993 roku podjgto uchwalg
nr XLVHI/289193 w celu regulacji prawnej
wladania zajptym przcz MalqSpdtdzielniq Mieszkaniow4 tym gruntem.
Z przyczyn nie zaleimych od gminy nie wykonano te.!uchwaiy"
Obecniejednak krrniecznejest podjgcie nowej uchwaly i uchylenie poprzedniej
z 1993 roku poniewa2 wymieniona w niej dzialka nr 464/17 r.ostalaabeiq?"ona
nieodlatnq sluzebnoSci
4 drogi koniecanei,innq uchwalq Rady nr XXIXI 172/ A4
na rz&cz ka2doczesnegowlaisipiela dzialek oz"nacznnychnumerarni 464121i
470/l ora:z z powodu nnieni'any podstawy pawnej podjetej w tej sprawie
uchwaty .
Z,godniez art. 37ust. 2 pkt 6 ustawy z dtia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomo6ciami,nieruchomoSi kt6ra nie mo2e byi zagospodarowanajako
odrpbna nieruchomo(i, mole by6 zbfia na poprawienie wamnk6w
nieruchomoSciprzylegtej osobie,kt6ra zarierua tg nieruchomosi nabyi.
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