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Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

2010roku

W sprawie przekazaniaw uzyczenie nieruchomo5ci zabudowanej,polozonej w
miejscowoSci Czernin, obrgb geoderyjny Barlewice, na rzecz Stowar4rszenia
Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ,,DAR SERCA" w Sztumie z
ptzeznaczeniemna utworzenie OSrodkaRehabilitacyjno - Opiekuriczego.
Na podstawieart. 13 ust 1 ustawy z dnia 2l sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomoiciami
fiednolitytekstDz. U. nr 261poz.26A3z 2O04rokuz p6in. zm.) oraz$
14 ust. 5 UchwalyRadyMiejskiejw SztumieNr XXXIV125412009
z dnia2} marca2009
roku w sprawie zasad gospodarowanianieruchomoSciami dotyczqcychnabywania, zbywania
i obci4Tania nieruchomoSci oraz ich v'rydzier?awiania lub wynajmowania na okres
oznaczony dluizsry ni? 3 lata albo na czas nieokreSlony (Dziennik Urzgdowy Wojew6dzwa
Pomorskiego z dma3 cznrwca2009 roku Nr 73 poz. L504)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastppuje.
$l
Wyraza sip zgodg na oddanie w tficzanie
nieruchomoSci zabudowanej,
poloZonej w miejscowoSci Czernin, obrgb geodezyjny Barlewice oznaozonejnr
1251305o pow. 3695m 2, az rzecz StowarzyszeniaPomocy OsobomPrzewlekle
Chorym ,,DAR SERCA" w Sztumie na utworzenie Osrodka Rehabilitacyjno Opiekuriczego.
Dla nieruchomoSciksiggg wieczystq nr 13870 prowadzi S4d Rejonowy w
Kwidzynie zamiejscowy wydzial vIII Ksiqg wieczystych w Sztumie.

$2

Traci moc Uchwala Nr Xxll36l2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31
stycznta 2008 roku w sprawie sprzedairy czEfici nieruchomo$ci zabudowanej
budynkiem po bytyttt przedszkolu w Czeminie w drodze przetargu z
przeznaczeniemna cele mieszkalno -uslugolil/o - handlorrye.
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Wykonanieuchwalypowierzasig BurmistrzowiMiastai Gminy Sztum.
$4
Uchwalawchodziw iryciez dniempodjgcia.
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CzeslawOleksi

Uzasadnienie.
Nieruchomo6d zabudowana budynkiem po bytym przedszkolu w Czerninie
zgodnie z Uchwal4 Nr XX/13612008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 31
stycznta 2008 roku zostaLaprzeznaczona do sprzeda?yw drodze przetargu na
cele mieszkalno- uslugowo- handlowe.
Pierwszy przetarg nieograniczony przeprowadzony w dniu 18. 12. 2008 roku
orcz drugi przetarg przeptowadzonyw dniu 21 maja 2009 roku zakohcryty sie
wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania nabyciem tej
nieruchomoSci.
Stowarryszenie Pomocy Osobom Przewlekle Chorym ,,Dar Serca" w Sztumie
wystqpilo o przekazanie tej nieruchomoSci na rzecz Stowarzyszenia z
przeznaczeniem na cele statutowe stowarzryszeniaz-tviqzanez utworzeniem
Ofrodka Rehabilitacyjno - Opiekuriczego.
Przekazanie tej nieruchomo5ci dla stowarzyszenia byloby form4 pomocy i
poparcia dla plan6w utworzenia kolejnej plac6wki obsluguj4cej ludzi starszych,
niepelnosprawnychi przewlekle chorych.
Ze wzglgdu na zmiany demograficzne w gminie Sztum, grupa takich os6b
bgdzie corazlicniejsza.
Istnieje duze zapotrzebowaniespoleczerlstwana utworzenie takiej plac6wki.
Zgodnie $ la pkt 5 Uchwaty Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXlVl254l2009
z dnia Z0 marca 2009 roku w sprawie
gospodarowania
zasad
nieruchomoSciami dotycz4cych nabyr,vania, zbywania i
obci4Zania
nieruchomo5ci oraz ich wydzierhawiaria lub wynajmowania na okres
omaczony dluzsry niz 3 lata albo na czas nieokreSlony (Dziennik Urzgdowy
Wojewod/rwa Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku Nr 73 poz. 1504)
wyrazenie zgody na oddaniew uzyczenie nieruchomo$ci.

