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Uchwala Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia .?^.A^.(MQ/..

2012 roku

W sprawie sprzedazy dzialki polozonej w Sztumie przy ul. Zeromskiego z
przeznaczeniem na poprawienie warunkow zagospod^wania niemchomosci
przyle^ej na rzecz osoby, ktora zamierzaj^^ nabyc.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 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
UchwaJy Rady Miejskiej w Sztumie Nr XXXIV/254/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w
sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami dotyczj^ych nabywania, zbywania i
obci^zania niemchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wymgmowania 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 niemchomosci gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntow
nr 60/9 o pow. 178 m opisanej w KW nr 3224, poiozonej w obr?bie nr 4 Miasta Sztum z
przeznaczeniem na poprawienie warunkow zagospodarowania niemchomosci przyleglej na
rzecz osoby, kt6ra zamierza t^niemchomosc nabyc.
Dla niemchomosci ksi?gi wieczyste prowadzi S^d Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy
Wydzial VIII Ksiqg Wieczystych w Sztumie.

§2
Traci moc Uchwala Nr LIII/332/94 Rady Miasta i Gminy Sztum z dnia 26 maja 1994 roku w
sprawie zbycia cz?sci dziaiki poiozonej w Sztumie przy ul. Zeromskiego z przeznaczeniem na
poszerzenie dzialki.

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

§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia
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Uzasadnienie
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
uchwalonego Uchwaly Nr XXVII/182/08 Rady Miejskiej w Sztumie dziatka nr
60/9 polozona w Sztumie przy ul. Zeromskiego miesci si? w terenach
oznaczonych symbolem 02.PU.09 jako tereny o fimkcji przemyslowej i
ushigowej.
Ze wzglfdu na jej parametry nie moze stanowic samodzielnej dzialki
budowlanej. Jej dlugosc wynosi okolo 80 mb, a szerokosc 2,20 mb.
W sprawie jej zbycia byia podj^ta w 1994 roku, przez 6wczesn%Rad§ Miasta i
Gminy Sztum, Uchwala wyrazaj^ca zgod? na oddanie jej w uiytkowanie
wieczyste.
Obecnie osoba zamierzaj^ca nabyc tSi dzialk? jest zainteresowana nabycie
prawa wlasnosci a nie prawa uzytkowania wieczystego.
W zwi^zku z powyzszym zasadnym jest uchylenie uchwaly z 1994 roku i
podj^cie nowej uchwaly w przedstawionym brzmieniu.

