UCHWAŁA Nr XX/116/2016
RADY POWIATU SZTUMSKIEGO
Z dnia 24 maja 2016 r.

w sprawiewyraŜenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy
Sztumnieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr
291 o pow. 0,3016 ha, połoŜonej w obrębie Barlewice, gmina Sztum
Na podstawie Uchwały Nr XLIV/283/2013 Rady Powiatu Sztumskiego z dnia
18 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad nabywania, zbywania i obciąŜania
nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy
niŜ 3 lata, na czas nieoznaczony oraz zawierania kolejnych umów w związku z
art. 12 pkt. 8 lit. a, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym / tekst jednolity Dz. U z 2015, poz. 1445, 1890/ i art. 13 ust. 2, art.
25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst
jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 1774, 1777, z 2016 r. poz. 65./ Rada Powiatu
Sztumskiegouchwala co następuje:
§1
WyraŜa się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Sztum,
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
działką nr 291 o pow. 0,3016 ha, połoŜoną w obrębie Barlewice, gmina Sztum,
dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg
Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę wieczystą KW Nr GD2I/00018766/8.
§2
Nieruchomość opisana w § 1 będzie przekazana na realizację zadań własnych
Gminy Sztum związanych z przebudową i utrzymaniem dróg gminnych.
§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiego.

§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
Powiat Sztumski jest właścicielem nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków działką nr 291 o pow. 0,3016 ha, połoŜoną
w obrębie Barlewice, gmina Sztum, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie
Zamiejscowy Wydział VIII Ksiąg Wieczystych w Sztumie prowadzi księgę
wieczystą KW Nr GD2I/00018766/8.
Gmina Sztum wystąpiła z wnioskiem nr GN.V.6823.5.2013 z dnia 05.05.2016 r.
o dokonanie nieodpłatnego nabycia w/w działki z przeznaczeniem na realizację
zadań własnych Gminy Sztum związanych z przebudową i utrzymaniem dróg
gminnych.
Według
zaświadczenia
Burmistrza
Miasta
i
Gminy
Sztum
Nr PM.VI.6727.133.2016 z dnia 11.05.2016 r. przedmiotowa nieruchomość,
zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania
Przestrzennego Miasta i Gminy Sztum mieści się w terenie oznaczonym
symbolem Mu – obszarem istniejącej i projektowanej ekstensywnej zabudowy
mieszkaniowo – usługowej.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, Ŝe między innymi na przedmiotowej
nieruchomości realizowany będzie przez Gminę Sztum cel publiczny jakim jest
przebudowa dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą techniczną obejmującą
Osiedle Witosa i Osiedle PienięŜnego w Sztumie.
Na dzień dzisiejszy część działki nr 291 wykorzystywana jest jako
nieutwardzona droga łącząca Osiedle Witosa z Osiedlem PienięŜnego w
Sztumie.
W związku z powyŜszym dokonanie darowizny w/w nieruchomości na rzecz
Gminy Sztum z przeznaczeniem pod realizację zadań własnych Gminy Sztum
związanych z przebudową i utrzymaniem dróg gminnych jest zasadne.

