Druk Nr 44/15
Uchwała Nr ............ / ....... / .........
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .............................. 2009 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy
Długiej i Placu Zwycięstwa.
Na podstawie :
− art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a, art.30 ust.1 i ust.2 pkt 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, Nr 157 poz.1241)
− art. 13 ust.1, art.15 ust. 1 i 2, art. 25, art. 37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o
gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity : Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603, Nr 281 poz.
2782, z 2005r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006r. Nr 104 poz. 708,
Nr 220 poz. 1600, Nr 220 poz. 1601, z 2007r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 59
poz.369, Nr 220 poz. 1412, z 2009r. Nr 19 poz.100, Nr 42 poz.340, Nr 98 poz. 817).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§ 1.
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk
położonej w Słupsku przy Placu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów w obrębie 13
jako działka nr 96/6 o powierzchni 0, 0259 ha dla których Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział
Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 34226, na nieruchomość oddaną w
użytkowanie wieczyste Przedsiębiorstwu Gospodarki Mieszkaniowej Spółce z o.o. , położoną w
Słupsku przy ulicy Długiej oznaczoną w ewidencji gruntów w obrębie 13 jako działka nr 96/7 o
powierzchni 0,0412 ha dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW nr 62431.
§ 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 :
Gmina Miejska Słupsk jest właścicielem nieruchomości położnej w obrębie 13 miasta
Słupska przy Placu Zwycięstwa, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/6 o
powierzchni 0,0259 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW nr 34226.
Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Słupsku jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położnej w obrębie 13 miasta
Słupska przy ulicy Długiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 96/7
o powierzchni 0,0412 ha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi KW nr 62431.
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Słupska
„Centrum - Południe” :
− działka nr 96/6 znajduje się na terenie o funkcji przeznaczenia podstawowego : nowoustalona
mieszkaniowa (funkcji towarzyszącej : usługowa)
− działka nr 96/7 znajduje się na terenie o funkcji przeznaczenia podstawowego : adaptowana
mieszkaniowa (funkcji towarzyszącej : usługowa)
Rzeczoznawca majątkowy określił wartość :
− prawa własności działki nr 96/6 na kwotę 29.865,00 zł,
− prawa użytkowania wieczystego działki nr 96/7 na kwotę 29.678,00 zł.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały :
Uzyskanie zgody Rady Miejskiej będzie umocowaniem dla Prezydenta Miasta Słupska do
kontynuowania działań zmierzających do zamiany w/w nieruchomości, której finalizacją
będzie zawarcie umowy notarialnej w sprawie zamiany nieruchomości.
3.Różnica
między
dotychczasowym
a
projektowanym
stanem
prawnym
:
Obecnie właścicielami nieruchomości nr 96/6 jest Gmina Miejska Słupsk,
a Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o w Słupsku posiada prawo użytkowania
wieczystego nieruchomości. Po zamianie właścicielem działki nr 96/6 zostanie Spółka,
a nabyte przez Miasto prawa użytkowania wieczystego działki nr 96/7 skutkować będzie jego
wygaszeniem.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze :
Zamiana działek pozwoli na uregulowanie stanu prawnego terenu objętego miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Słupska „Centrum – Południe” nastąpi wyrównane granic nieruchomości będących we władaniu jednego podmiotu, co
z pewnością przyczyni się do poprawy układu przestrzennego w/w terenu.
5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały :
Zamiana nieruchomości nastąpi z dopłatą w wysokości 187,00 zł + VAT 22% na rzecz
Gminy Miejskiej Słupsk.
6.Źródła finansowania :
Koszty notarialne i wieczysto - księgowe pokryte będą przez Gminę Miejską Słupsk
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o.o. po połowie.

teren nieruchomości której użytkownikiem wieczystym jest PGM Sp. z o.o
(w tym teren działki nr 96/7)
teren nieruchomości której właścicielem jest Gmina Miejska Słupsk
(w tym teren działki nr 96/6)

