Uchwała Nr..................................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ............................................

Druk Nr 44/16

w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ul. Nad
Śluzami.
Na podstawie:
- art.18 ust.2 pkt 9 lit.a, art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568, z 2004r.
Nr 116 poz.1203, z 2005r Nr 172 poz.1441, z 2006r Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, z 2007r.
Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz.1458,
z 2009r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241),
- art.13 ust.1, art.15 ust.1 i ust.2, 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.335, Nr 42 poz.340, Nr 98 poz.817).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości położonej w Słupsku przy ul.Nad Śluzami,
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395/42 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie 13,
dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 65120, na nieruchomość położoną w Słupsku
przy ul.Nad Śluzami, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 395/40 o powierzchni
0,0017 ha w obrębie 13, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 47467.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE:
1. Stan istniejący:
Gmina Miejska Słupsk jest właścicielem nieruchomości zabudowanej garażem, położonej
przy ul.Nad Śluzami, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 395/40 o powierzchni
0,0017 ha w obrębie 13 m.Słupska, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 47467.
Wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 8.916,00zł. Wartość służebności przejazdu i przechodu:
980,00zł.
Państwo Katarzyna i Mikołaj Zielant są użytkownikami wieczystymi nieruchomości
zabudowanej garażem, położonej w Słupsku przy ul.Nad Śluzami, oznaczonej w ewidencji
gruntów jako działka nr 395/42 o powierzchni 0,0019 ha w obrębie 13 m.Słupska, stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Słupsk, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 65120.
Wartość nieruchomości zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez
rzeczoznawcę majątkowego wynosi: 9.703,00zł.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Sułkowskiego”
nieruchomości znajdują się na terenie o funkcji: teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
[03.MW2].
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały:
Uzyskanie zgody Rady Miejskiej będzie umocowaniem dla Prezydenta Miasta Słupska
do kontynuowania działań zmierzających do zawarcia umowy notarialnej w sprawie zamiany
nieruchomości.
3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Gmina Miejska Słupsk nadal będzie właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka
nr 395/42, a przejęte prawo użytkowania wieczystego wygaśnie.
Natomiast Państwo Katarzyna i Mikołaj Zielant będą władać działką nr 395/40.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:
Zamiana nieruchomości - działki nr 395/40 na działkę nr 395/42 - pozwoli na pozyskanie
gruntu niezbędnego Miastu Słupsk na realizację zamierzonego celu tj. wykonanie dodatkowego
zjazdu w celu poprawy komunikacji i zwiększenia bezpieczeństwa przy wyjeździe z przychodni.
Powyższy zjazd będzie przebiegał przez nieruchomości oznaczone w ewidencji
gruntów jako działki nr 395/23 i nr 395/46 w obrębie 13 m.Słupska - stanowiące własność
Gminy Miejskiej Słupsk oraz nieruchomość oznaczoną jako działka nr 395/42 pozyskaną
od Państwa Zielant.
5. Skutki finansowe:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku nierównej wartości zamienianych
nieruchomości stosuje się dopłatę, której wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych
nieruchomości.
Koszty notarialne i wieczysto - księgowe pokryje Gmina Miejska Słupsk.
6. Źródła finansowania:
Budżet Gminy Miejskiej Słupsk.

