W sprawie wyrahenia zgody na nieodplatne nabycie do gminnego zasobu
nieruchomoSci, dziatek polo2onych w
obrpbie geodezyjnym nr 2 Miasta
Sztum stanowi4cychwlasnoSdSkarbuPafrstwa.
.l
Na podstawieart. 8 ust. 7 w zwtqzkuzart.7 ust. lpktI ustawyz dnia 8 marca
I 990 roku o samorz4dziegminnym (lednolity tekst z 200 1 r. Dz. lJ w 142 poz.
l59l) oraz art. 5 ust.4 ustawy z dnia l0 maja 1990 roku przepisy
wprowadzajqce ustawQo samorzqdzieterytorialnym i ustawq o pracownikach
samorz4dowych( Dz. U. nr 32 poz. 191 ze zmtanaml)
RadaMiejska w Sztumieuchwalaco nastqpuje:

$ 1

Wyrala siq zgodq na nieodplatne nabycie od Skarbu Paristwa do gminnego
zasobu nieruchomoSci dzialek
poloZonych w obrqbie geodezyjnym nr 2
Miasta Sztum oznaczonychw ewidencji grunt6w numerami:
543 o pow. 0,1873ha
586 o pow. 0,0721ha
587 o pow. 0,0412ha
601/2 o pow. 0,2250ha
opisanych w ksigdze wieczystej nr 6690 prowadzonej przezSqd Rejonowy w
Kwidzynie Zamiejscowy Wydzial VIII Ksiqg Wieczystych w Szrumie.

$2

Koszty przygotowania nieruchomo{ci, zwrqzane z nabyciem do gminnego
zasobuoraz zawarciemumowy notarialnej pokrywa Miasto i Gmina Sxum.
Q J

Wykonanie uchwaly powierza siq Burrnistrzowi Miasta i Gminy Sztum

$4
Uchwalawchodzi w iryciez dniempodjgcia

Uzasadnienie:
Rada Miejska w Sztumie dnia 26 pa2dziernika 2006 roku podjqla
uchwalg nr LIIl340l2006 w sprawie Lokalnego Planu Rewitalizacji miasta
Sztum.
Lokalny Plan Rewitali zacji bpdzie stanowil .jedenz dokument6w stanowiqcych
podstawq ubieganiasiq o dofinansowanieinwestycji z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej m.in. na modemizacjg dr6g z infrastrukturq towarzyszEcq,
istniejqcychna dzialkachwymienionychw projekcieuchwaly. W ramachtego
planu szczeg6lnemiejscezajmuje rewitalizacjacentrum Sztumu .
Jednym z warunk6w ubiegania sig o pozyskanie Srodk6w na ten cel i ich
wydatkowanie ju2 na etapie wykonania niezbqdnej dokumentacji jest
posiadanietytulu prawnego do nieruchomoSci.
Kolejnym czynnikiem zasadnoSciubiegania siq o przejgcie grunt6w
pod drogami jest fakt i2 zgodniez art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2l marca 1985r. o
drogachpublicznych( Dz. U. 22004 r. Nr 204, po2.2086ze zmianamr),drogi te
powinny byt zakwalifikowane do kategorii dr6g gminnych a w 51adza tym
grunty pod tymi drogami powinny stanowi6 wlasnoS6Miasta i Gminy Sztum.
Ponadto nabycie tych nieruchomoSciwi4Ze siq z realizacjq zadaf wlasnych
gminy, kt6re obejmujq w szczeg6lnoScisprawy gospodarki nieruchomoSciami
wynikajqcych z powolanej w podstawie prawnej ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzqd,zie
gminnym.
Koszty przygotowania nieruchomoici, zwiqzane z jej nabyciem do gminnego
zasobu pokrywa Miasto i Gmina Sztum.
Projekt uchwaly uzyskal pozytywn4 opinig
Komunalnej i Bezpieczeristwa.

Komisji Wsi Gospodarki

BiorqcpowyZszepod uwagQproponujgpodjqcieuchwalyw przedstawionym
brzmieniu.

