Uchwata Nr ^^^Jj^.l^LlOU
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia

.2012 roku

W sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomosci zabudowanej potozonej
w Sztumie przy ul. Sienkiewicza stanowi^cej wlasnosc Gminy Sztum w
zwi^zku z wygasni^ciem prawa uzytkowania wieczystego.
Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
niemchomosciami (jednolity tekst z 2010 roku Dz. U. nr 102 poz. 651 ze . 2m.) i § 14 pkt 1
Uchwaly Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w
sprawie zasad gospodarowania niemchomosciami dotycz^cych nabywania, zbywania i
obci^zania niemchomosci 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 oddame w uzytkowanie wieczyste w drodze przetargu
niemchomosci zabudowanej budynkami mieszkalnym jedno rodzinnym oznaczonym
numerem 20 A w zabudowie blizniaczej i budynkiem uzytkowym, polozonej w Sztuniie przy
ul. Sienkiewicza na dzialce nr 240 o pow. 830 m ^ stanowi^ych wiasnosc Gminy Sztum
opisanej w ksi^dze wieczystej GD2I/ 0000 6220/2.
Ksi?gi Wieczyste prowadzi S^d Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydzial VIII K s i ^
Wieczystych w Sztumie.

§2
Wykonanie Uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§3
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.

' Czesiaw Oleksiak

Uzasadnienie
Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkahiym jedno rodzinnym oznaczonym
numerem 20 A w zabudowie blizniaczej i budynkiem uzytkowym, polozona w Sztumie przy
ul. Sienkiewicza, na dziaice nr 240 o pow. 830 m ^ opisana w k s i ^ e wieczystej GD2I/
0000 6220/2 stanowi wiasnosc Gminy Sztum.
Nieruchomosc ta byla oddana w uzytkowanie wieczyste na 50 lat. Uzytkowanie wieczyste
wygasio z uplywem terminu ustdonego w umowie tj. z dniem 11 marca 2010 roku.
Chwila wygasni^cia uzytkowania wieczystego gruntu powoduje wygasni?cie prawa wlasnosci
budynkow i innych urz^dzen.
Nieruchomosc zostala przez bytych uzytkownikow wydana Gminie Sztum dnia 12 lipca
2012 r. Za budynki i urz£^dzenia istniej^e na gruncie w dniu wygasni^ia tizytkowania
wieczystego, bylym uzytkownikom wieczystym zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy o gospodarce
niemchomosciami, przyshiguje wynagrodzenie w wysokosci okreslonej na dzien wygasni^cia
uzjrtkowania wieczystego.
Obecnie niemchomosc jest wolna od wszelkich obci^en i moze bye przeznaczona do zbycia
w drodze przetargu.

