^}^}!:.!^.l^b20l4

Uchwala Nr
Rady Miejskiej w Sztumie
z dnia &.IX}<2i^S^....,

2014 r.

w sprawie uzyczenia na czas okreslony czfsci nieruchomosci gruntowej
potozonej w obr^bie III m. Sztum na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dziatania „Kraina Dolnego Powisla" w Dzierzgoniu
Na podstawie § 14 pkt 5 Uchwaiy Nr XXXIV/254/2009 Rady Miejskiej w
Sztumie z dnia 20 czerwca 2009 roku w sprawie okreslenia zasad nabywania,
zbywania i obcizyzania nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania na okres diuzszy
niz 3 lata (Dziennik Urz^dowy Wojewodztwa Pomorskiego Nr 73 poz. 1504 z dnia
03 czerwca 2009 roku ze zm.)
Rada Miejska w Sztumie uchwala, co nastqpuje:
§1
Wyraza si? zgod? na oddanie w uzyczenie na czas okreslony do dnia 12.02.2020
roku cz^sc nieruchomosci gruntowej oznaczonej numerem 239/6 o pow. 10,00 m
poiozonej w obr?bie I I I m. Sztum na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Dzialania „Kraina Dolnego Powisla" w Dzierzgoniu z przeznaczeniem na
ustawienie tablicy informacyjnej oraz stojaka rowerowego w ramach projektu
„Rowerowe Szlaki Powisla i Zulaw", zgodnie z zal^cznikiem graficznym m 1 do
uchwaiy.

Uzasadnienie:
W zwi^zku ze ziozonym przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Kraina
Dolnego Powisla, ktorego Miasto i Gmina Sztum jest czlonkiem, wnioskiem o
pomoc finansow^ w ramach projektu wspolpracy "Rowerowe Szlaki Powisla i
Zulaw" zachodzi potrzeba oddania w bezplatne uzyczenie cz^sci dziaiki nr 239/6
obr?b Sztum 3 na okres od dnia podj^cia uchwaiy do 12.02.2020 roku. Oddana w
uzyczenie czfsc dziaiki wykorzystana zostanie w celu ustawienia na niej tablicy
informacyjnej o wymiarach 3,00 x 3,00 metra umocowanej do drewnianego stelaza
o dwoch nogach trwale zwi^zanych z gruntem(fundament betonowy) przykrytej
drewnianym, dwuspadowym dachem oraz 1 metalowego stojaka rowerowego typu
„U-ksztaltny".
Dzialanie pn. "Rowerowe Szlaki Powisla i Zulaw" realizowane jest w ramach
Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013 i ma na celu
zintegrowanie rozwoju turystyki wiejskiej regionu Powisla i Zulaw w oparciu o
wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez wspoln^
promocj? oferty agroturystycznej oraz szeroko rozumianej turystyki rowerowej na
tym obszarze.
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