Uchwała Nr ................................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ......................... 2009 roku
w sprawie przejęcia do zasobu mienia komunalnego udziału w prawie własności
nieruchomości położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków.
Na podstawie :
- art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a”, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz.558;
Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162,
poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. nr 172, poz.1441; Nr 175,
poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz.327; Nr 138,
poz.974; Nr 173, poz..1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111; Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52,
poz.420)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie do zasobu mienia komunalnego udziału wynoszącego
1/3 udziału w prawie własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy
ul. Hubalczyków, oznaczonej w ewidencji gruntów jako obręb 18 działka nr 188/36
o powierzchni 0,1969 ha, stanowiącej własność Województwa Pomorskiego.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem opublikowania na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku

Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE :
1. Stan istniejący :
Nieruchomość niezabudowana położona w Słupsku przy ul. Hubalczyków, oznaczona
w ewidencji gruntów jako obręb 18 działka nr 188/36 o powierzchni 0,1969 ha stanowi
współwłasność w udziałach wynoszących po 1/3: Województwo Pomorski, Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Razem” (właściciel działki przyległej nr 188/37) i Państwo Leszek i Grażyna
Gierszewscy (właściciele działki przyległej nr 188/35). Przedmiotowa działka zajęta jest pod
drogę wewnętrzną, która Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
„Modrzewiowa” powinna stanowić pas drogowy ulicy Bukowa, jako droga lokalna obsługująca
przyległe tereny mieszkaniowe.
W dniu 29.06.2009 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę Nr 859/XXXVI/09
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny udziału wynoszącego 1/3 w prawie
własności nieruchomości niezabudowanej położonej w Słupsku przy ul. Hubalczyków,
stanowiącej własność Województwa Pomorskiego na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały :
Przedmiotowa działka zapewnia komunikację jezdną i pieszą drogi publicznej ulicy Bukowej
i ulicy Hubalczyków, oraz dodatkowy dojazd do nowo budowanego szpitala. W celu
uregulowania stanu prawnego nieruchomości, zostały podjęte działania zmierzające do przejęcia
pozostałych udziałów w prawie własności tej działki.
3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym :
Po przejęcie w drodze darowizny udziału w prawie własności przedmiotowej nieruchomości,
oraz sfinalizowaniu przejęcia 1/3 udziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” i 1/3 udziału
Państwa Gierszewskich nieruchomość stanowić będzie własność Gminy Miejskiej Słupsk.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze :
Przejęcie nieruchomości umożliwi uregulowanie stanu prawnego nieruchomości i przekazanie
w trwały zarząd Zarządowi Dróg Miejskich w Słupsku.
5. Skutki finansowe :
Gmina poniesie koszty notarialne i wieczystoksięgowe.
6. Źródła finansowania :
Środki budżetowe przewidziane na gospodarkę nieruchomościami.

