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Rady Miejskiej w Sztumie

zdniaMd9/ip.ri.g: 2010r.
w sprawie odstqpienia od obowiqzku przetargowegotrybu zawarcia umowy
dzierZawyna czasnieokre5lonyna nieruchomo5cistanowi4cegminny zas6b
nieruchomo6ciwymienionew zal4cznikudo uchwaty.

IrTapodstawie art.37 ust.4 ustawyo gospodarce
nieruchomoiciami(Tj. Dz.U.
z 2070rNr 102,poz. 651),
Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastgltuje:

$l
'V{yraLa
sig zgodg na odst4pienieoei obowiqzku przetargowegotrybu zawarcia
umowy dzierhawyna szas nieokre5lonyna nieruchomoSciwchodzqcew sklad
gminnego zasob,unieruchomoSci,polo2one na terenie Miasta i Gminy Sztum,
przedstawionew zalqcznrkunrl.

$2
Wykonanieuchwaiy powierza sig BurmistrzowiMiasta i Gminy Sztum.

$3
IJchwata wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie:
W uchwale ujpto 7 nieruchomo5ci,kt6re s4 obci42oneumowami dzierLaw na
czasokre5lonydo 3lat.
Dzierinwcy wykorzystywali przedmiot dzierLary z przeznaczeniem na ogr6d
prrydomowy oraz budynek gospodarczy na skladowanie opalu. Zgodnie z
uchwal4 Rady Miejskiej w Sztumie nr XXXIV/25412009z dnia 20 marca 2009
roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomoSciami oraz ich
wydzieri,awiania lub wynajmowania na czas oznaczonydluisry niZ 3 lata albo
na czas nieokre5lony, w/w nieruchomo5ci nie jest przeznaczzonana cele
publiczne, inwestycyjne ani statutowe gminy, w zwipzkrt z crym moie byd
wykorrystywana w dotychczasowyspos6b.
Dnia 6 stycznia 2010 roku weszla w iycie zmiana do ustawy o gospodarce
nieruchomo5ciami,kt6ra pozwala n zawarcie lub przedluianie um6w najmu,
uiytkowania i dzierinwy na czas nieokreSlony w drodze bezprzetargowej z
zgod4 Rady Miejskiej, bez konieczno5ci zawarcia $ch um6w w drodze
przeprowadzenia przetarg6w.

......12010
Rady Miejskiejw Sztumiez dnia
Zalqczniknq I do uchwatyN, X.+0{.Pfl.
g.9.il.qtflligr..499S...r"
trybu zawarcia
.pr"rni" odstqpieniaod obowi4zkuprzetargowego
umowy dziertawy na czas nieokreSlony na nieruchomo5ci stanowiqce gminny zas6b
nieruchomo5ci.
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