Uchwala Nr >ftQC,iX.|.5g^2014
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia ^./TIK^^OQ:. 2014 roku
w sprawie sprzedazy cz?sci nieruchomosci oznaczonych numerem 60/18 polozonej w obr^bie 4
miasta Sztum przy ul. Zeromskiego z przeznaczeniem na poprawienie warunkow
zagos|X)darowania nieruchomosci, osobie ktora zamierza j^nabyc.
Na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z 2010 roku 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^cych nabywania, zbywania i obci^ania
nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na okres oznaczony dtuzszy niz 3 lata
albo na czas nieokreslony (Dz. Urz^dowy Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2009 roku
Nr73poz. 1504),
Rada Miejska w Sztumie uchwala co nast^puje:
§1
Wyraza si? zgod? na dokonanie sprzedazy cz?sci nieruchomosci oznaczonych w ewidencji gruntow
numerem 60/18 o pow. okolo 0,1360 ha zaznaczonej na rysunku graficznym kolorem czerwonym
stanowi^cyfn zaistcznik do niniejszej uchwaly, polozonej w obr^bie 4 miasta Sztum, opisanej w
ksi^dze wieczystej nr GD2I/00003224 z przeznaczeniem na poprawienie warunkow
zagospodarowania nieruchomosci przyleglej na rzecz osoby, ktora zamierza j£i nabyc.
Dla nieruchomosci ksi?gi wieczyste prowadzi S^d Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydzial
VIII K s i ^ Wieczystych w Sztumie.
§2
Traci moc Uchwala Nr XXV/237/2012 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 29 listopada 2012 roku w
sprawie sprzedazy cz^sci dzialki nr 60/16 i 60/14 polozonych w Sztumie przy ul. Zeromskiego w
drodze przetargu z przeznaczeniem na cele ushigowo przemyslowe w czgsci dotycz^cej wyrazenia
zgody na sprzedaz cz?sci nieruchomosci gruntowej w drodze przetargu, oznaczonej w ewidencji
gruntow w dniu podj^cia przedmiotowej uchwaly nr 60/16.
§3
Wykonanie Uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta i Gminy Sztum.
§4
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

;tumie
(Czeslaw Oleksiak

Uzasadnienie.
Nieruchomosc oznaczona nr 60/18 polozona jest w obr^bie 4 mieista Sztum przy ul.
Zeromskiego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzeimego uchwalonego
Uchwaly Nr XXVII/182/2008 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 30 sierpnia 2008 roku miesci si? w
terenie oznaczonym symbolem 02.PU.09 jako teren o fiinkcji przemyslowej i ustugowej.
Dwa kolejne przetargi nieograniczone na sprzedaz ww. dzialki przeprowadzone w dniu
06.06.2013 roku i 18.10.2013 roku zakonczyly si? wynikiem negatywnym.
Obecnie wlasciciele nieruchomosci przyleglej wyst^ili z propozycjq^ nabycia cz?sci
przedmiotowej nieruchomosci z przeznaczeniem na poprawienie warunkow jej zagospodarowania
w z w i ^ u z planowan^rozbudow^budynku magazynowo- handlowego.
Przedmiotowa cz?sc ww. dzialki ze wzgl?du na brak bezposredniego dost?pu do drogi
publicznej nie moze stanowic samodzielnej dzialki budowlanej. Zgodnie zatem z art. 37 ust. 2 pkt
6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (jednolity tekst Dz. U. z
2010 roku Nr 102 poz. 651 ze zm.), moze bye sprzedana w drodze bezprzetargowej osobie, ktora
zamierza j ^ nabyc z przeznaczeniem na poprawienie warunkow zagospodarowania posiadanej
nieruchomosci.
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