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Rady Miejskiej w Sztiimie
z dnia .^..M.?^^:^?fMQ^. 2012 roku
W sprawie
sprzedazy lub oddania w uzytkowanie wieczyste
przetargu, nieruchomosci polozonych w obr^bie Sztumskie Pole.

w drodze

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. nr 102 poz. 651 ze zm.) i § 14 pkt 1
Uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami dotycz^ych nabywania, zbywania i
obci^zania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na czas oznaczony
dhizszy niz 3 lata albo na czas nieokreslony (Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Pomorskiego
z dnia 3czerwca 2009 roku Nr 73 poz. 1504)

Rada Miejska w Sztumie uchwala co nast^puje:

§1
Wyraza si? zgod? na sprzedaz lub oddanie w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu
nieruchomosci gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntow nr 176/8 o pow. 0,8219 ha
opisanej w KW nr 75 69 i nr 176/3 o pow. 0,3000 ha opisanej w KW nr 4036, polozonych w
obr^bie geodezyjnym Sztumskie Pole z przeznaczeniem okreslonym w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego cz^sci obszaru w obr^bie Sztumskie Pole, uchwalonym,
przez Rad? Miejska, w Sztumie uchwaly Nr XXVII/182/08 z dnia 30.08.2008 r.
Dla nieruchomosci ksi?gi wieczyste prowadzi S^d Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy
Wydzial VIII Ksiqg Wieczystych w Sztumie.

§2
Traci moc Uchwala Nr XII/73/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia 2007 roku w
sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz dzialek polozonych w obrfbie geodezyjnym Sztumskie
Pole stanowi^cych gminny zasob nieruchomosci w drodze przetargu.

§3
Wykonanie Uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

§4

Przewodhic:
R^yMi^j^^,
Czeslaw Oleksia c
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwalj^ Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie dzialki
oznaczone numerami 176/8 i 176/3 polozone
w obr^bie Sztumskie Pole
mieszcz^ si? w terenach oznaczonych symboiem 01.UT.02 jako tereny
zabudowy tuiystycznej.
L^czna powierzchnia ww. dzialek wynosi 1.1219 ha.
Uchwaly Nr Xn/73/07 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 sierpnia 2007 r. (tj.
przed uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
dzialki te zostaly przeznaczone do sprzedazy. Przetarg nieograniczony na
sprzedaz tych nieruchomosci przeprowadzony w 2008 roku nie wylonil
nabywcy.
Obecnie zainteresowanie jest nabyciem prawa uzytkowania wieczystego do
tych nieruchomosci. Przy nabyciu tego prawa potencjalny nabywca zaplaci
Gminie tylko 25 % ceny nieruchomosci uzyskanej w przetargu jako pierwsz^
opiat? z tytuhi nabycia tego prawa a nast^pnie b?dzie zobowi^zany ponosic
oplaty roczne w wysokosci 0,2% rocznie.
Dla inwestora jest to korzystna forma nabycia prawa do gruntu Gminy poniewaz
srodki jakie mialby zaplacic Gminie za nabycie prawa wlasnosci nieruchomosci
moze zainwestowac w zagospodarowanie i zabudow? tej nieruchomosci na cele
zwiE^zane z ushigami turystycznymi. Korzysci ekonomiczne dla Gminy Sztum
to coroczne dochody
z tytulu uzytkowania wieczystego gruntu,
zagospodarowanie nieruchomosci zgodnie z przeznaczeniem, oraz prawo
rozwi^zania umowy uzytkowania wieczystego w przypadku niewywi^zania si?
inwestora z terminu zagospodarowania nieruchomosci w czasie okreslonym w
umowie notarialnej.
Uchylenie poprzednio podj?tej uchwaly z 2007 roku i podj?cie Uchwaly
w przedstawionym brzmieniu pozwoli organowi wykonawczemu Gminy
dokonanie wyboru formy zbycia gruntu w zaleznosci od zainteresowania
inwestorow.

