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W sprawie zgody na sprzedu2 dztalki oznaczonejw 38616polohonej w obrgbie
ff
2 l,Itasta Sztum z przeznaczeniem na poprawienie warunk6w
zagospodarowania nieruchomofci przyleglej polo2onej w Sztumie przy ul.
Chelmifskiej osobie, kt6ra zamiena jq naby6.
Napodstawieart.37ust.2 pkt 6 ustawyz dnia21 sierpnia1997rokuo gospodarce
nieruchomodciami
zezrnianami)
i g 14
fiednolitytekstDz.U. z 2004roku Nr261 po2.2603
ust. 1 UchwalyRadyMiejskieiw SztumieNr XXXM25412009z dnia20 marca2009roku
w sprawie zasad gospodarowanianieruchomodciamidotycz4cychnabpva.nia,zbywaria I
obciqganianieruchomoici oraz ich wydzier2awianialub wynajmowania na okres ozfiaczony
dlnzszymz 3 lata aibo na czasnieokreSlony(DzierudkUrzgdowyWojew6dztwaPomorskiego
z dnia3 czerwca2009roku Nr 73 poz. 1504)
Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastgpuje:

$l
Wyraia sig zgodg na sprzedil:, dziall<tnr 386/6 o pow- 13 m2 po\oionej w
Sztumieprzy ul. Chelmifrskiejopisanejw KW nr 10864prowadzonejprzezS4d
R.ejonowyw Kwidzynie ZamiejscowyVIII Wydzial Ksi4g Wieczystychw
Sztumie. z przezfiaczeniemna poprawienie warunk6w zagospodarowania
nieruchomo$ci przyleglej oznaczonej w ewidencji grunt6w numerem 392
opisanej w KW nr 9452 stanowi4cejwlasnoSi osoby, kt6ra zamierzate
nieruchomo$d
nabyi.
$2
WykonanieUchwatypowierzasigBurmistrzowiMiastai Gminy Sztum.
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Uchwaia wchodzi w Zycie z dniem podjgcia .
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Uzasadnienie.
Nie^ruchomodi gruntowa oznaczona w ewidencji grunt6w nr 386/6 o
pow. 13 m' polo2onajest w obrgbie 2 Miasta Sztum i stanowi wlasnoii
Gminy Sztum.
Zgodrne miej scowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,
Centrum Miasta Szhtm" za&vierdzonego uchwalq Nr XVIV1 17107 Rady
Miejskiej w Szhrmiez dnia2Q.1,2.2007r.przedmiotowadzialkajest polo2onaw
terenach przerLaczonych pod zabudowq mieszkaniow4 wielorodzinn4.
Dzialka ta jest zabudowanaczgsciqgardZustanowi4cegowlasnodi wlaiciciela
przyleglej nieruchomo6ci ozraczonej numerem 392. Zajpcie gruntu gminnego
przez wla6ciciela dzialki przyleglej, zostalo stwierdzoneprzy zleconych przez
Gminq pracach geodezyjnych.Po poinformowaniu o tym fakcie wladciciela
istniej4cej czgfici garuint,na gruncie gminy wyst4pil on z wnioskiem o nabycie
wiw nieruchomoSci gruntowej z przezrtaczeniem na popraw'ienie warunk6w
zagospodarowania
nieruchomo5ci przylegtej.
Zgodnrez art. 37ust. 2 pk 6 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997roku o gospodarce
nieruchomoSciami,nieruchomoS6ki6ra nie moZe byi zagospodarowanajako
odrgbna nieruchomo5i, mo2e by6 sprzedana na poprawienie warunk6w
nieruchomodciprzyleglej osobie,kt6razaniena tg nieruchomodi nabyi.
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