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W sprawie pozyskania grunt6w od Powiatu Sztumskiego zprzezn czeniem na
kompleks rekrgaWjno - sportowy wr^zz basenem.

gminnym
Na podstawie
art. L8 ust.1 ustawyz dnia8 marca1990rokuo samorzqdzie
(jednolitytekstDz:U. z ZOQ1zezm.
rokuNr L42po2.1591)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co nastppuje:

$r
grunt6wod Powiatu
RadaMiejskaw Sztumieaprobujeinicjatywqzmierzajqcq
do pozyskania
Sztumskiegopoto2onych:
a) przy ul. Kasprowicza
Obrqb2 MiastaSztumlub
gmina Sztum
b) przyul. Pieniq2nego
ObrqbBarlewice,
zgodniezzalqcznikiemgraficznymnr ti2do niniejszejuchwafyzprzeznaczeniem
na
- sportowywrazz basenem.
realizacje
celu publicznegopod kompleksrekreacyjno

5z
Wykonanieuchwaiypowierzasiq Burmistrzowi
Miastai GminySztum.
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Uchwatawchodziw 2yciez dniempodjqcia.
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I
W 2005 roku w ramach unijnego programu ,,Renet" gmina
w porozumieniu z wladzami powiatu sztumskiego opracowala koncepcjq
lokalizacji kompleksu sportowo- rekreacyjnegowraz z basenemu zbiegu ulic:
Reja, KoSciuszki,Kasprowicza.
Ta lokalizacja byta szczeg6lniekorzystna ze wzglpdu na rozlegly teren
iuZ istniej4cego stadionu oraz bardzo dobre skomunikowanie z glownymi
ulicami. Dodatkowym argumentem bylo polozenie w poblizu duirych osiedli
mieszkaniowych, a tak2e szk6l gminnych tj. Szkola Podstawowa ff 2,
Gimnazjum nr I oraz powiatowego Zespolu Szkol w Szrumie.
W wyniku wybudowania boisk sportowych przez powiat sztumski
w ramach rz4dowego programu ,,Orlik" na terenie zatezerwowanym
w wymienionej wyhej koncepcji pod budowg kompleksu basenowego,nalezy
ponownie ustalii mozliwoSc lokalizacji tego typu obiektu.
W przypadku ewentualnych problem6w mviqzanych z w/w terenem,
dodatkowo brana pod uwagQ jest lokalizacja kompleksu rekreacyjnosportowegowraz z basenemna terenieprzy ul. Pienigznego.
Z przeglqdu dzialek nadaj4cych siq pod tego typu zabudowgwynika, Ze
czg(c z nich jest wlasnoSciE powiatu sztumskiego. Ze wzglgdu na plany
sprzeduiry niekt6rych z nich lub w celu ustalenia ich docelowego
zagospodarowania tak, aby w przyszloici istniala mo2liwoSi wybudowania
kompleksu basenowego w mozliwie najdogodniejszym dla mieszkaric6w
miejscu, naIefi obecnie ustali6 takq lokalizacjg, jako punkt wyj5cia do
opracowanianiezbgdnejdokumentacji.
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