Uchwała Nr ..........................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ................................ 2010 roku

Druk Nr 47/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu
trwałego zarządu nieruchomościami położonymi w Słupsku przy ul. Kaszubskiej,
ul. Madalińskiego, ul. Małcużyńskiego i ul. Arciszewskiego.
Na podstawie :
- art.18 ust.2 pkt 9 lit.”a” 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 102 poz.1055,
Nr 116 poz.1203, Dz.U. z 2005r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006r. 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.84 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity: Dz.U. z 2004r. Nr 261 poz.2603, Nr 281 poz.2782, Dz.U. 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 42 poz.335, Nr 42 poz.340, Nr 98 poz.817, Nr 161 poz.1279, Nr 161 poz.1281, Nr 206
poz.1590)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na udzielenie przez Prezydenta Miasta Słupska bonifikaty w wysokości
99% od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości oddawanych Słupskiemu
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Słupsku na działalność statutową, położonych w Słupsku:
1) przy ulicy Kaszubskiej, oznaczonych jako działka nr 1 o powierzchni 0,0909 ha, działka nr 2/1
o powierzchni 0,3017 ha i działka nr 3/9 o powierzchni 0,0707 ha w obrębie 5 m.Słupska,
2) przy ul.Madalińskiego, oznaczonych jako działka nr 3/10 o powierzchni 0,0388 ha i działka
nr 116 o powierzchni 0,2141 ha w obrębie 5 m.Słupska,
3)przy ulicy Małcużyńskiego, oznaczonej jako działka nr 857 o powierzchni 0,3608 ha w obrębie
10 m.Słupska,
4)przy ulicy Arciszewskiego, oznaczonej jako działka nr 8/9 o powierzchni 19,4848 ha w obrębie
20 m.Słupska, w części o powierzchni 1,3604 ha.
§ 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:
Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił o oddanie w trwały zarząd na działalność
statutową, z udzieleniem bonifikaty od opłat z tytułu trwałego zarządu, następujące
nieruchomości:
- położone w obrębie 5 miasta Słupska przy ulicy Kaszubskiej, oznaczone jako działka nr 1
o powierzchni 0,0909 ha, działka nr 2/1 o powierzchni 0,3017 ha i działka nr 3/9 o powierzchni
0,0707 ha oraz położone przy ul.Madalińskiego, oznaczone jako działka nr 3/10 o powierzchni
0,0388 ha i działka nr 116 o powierzchni 0,2141 ha (na działce posadowiony jest budynek
magazynu sprzętu sportowego) – niezbędne do realizacji II etapu przebudowy Stadionu
650- lecia, którego warunkiem jest ustanowienie w Słupsku samodzielnego ośrodka szkolenia
centralnego w konkurencjach rzutowych. Spełnienie tego warunku wymaga budowy boiska
treningowego - rozgrzewkowego dla konkurencji technicznych, spełniającego określone
wymogi. Przebudowa stadionu obejmuje również zaprojektowanie i budowę zaplecza
sanitarnego.
- położoną w obrębie 10 miasta przy ul.Małcużyńskiego, oznaczoną jako działka nr 857
o powierzchni 0,3608 ha w obrębie 10 m.Słupska - zagospodarowaną jako Skate Park.
- część nieruchomości o powierzchni 1,3604 ha położonej w obrębie 20 miasta Słupska przy
ul.Arciszewskiego, oznaczonej jako działka nr 8/9 o powierzchni 19,4848 ha – stanowiącą
teren rekreacyjny przy zbiorniku wodnym w Parku Trendla (sezonowe kąpielisko miejskie).
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały:
Za nieruchomości oddane w trwały zarząd pobiera się opłaty roczne według stawki
procentowej od ceny przedmiotowych nieruchomości, która została ustalona przez rzeczoznawcę
majątkowego na łączną kwotę 2.383.511,00 złotych. Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu
nieruchomościami oddanymi między innymi pod działalność kulturalną, sportową lub
turystyczną wynosi 0,3 %, co w odniesieniu do przedmiotowych nieruchomości stanowi kwotę
7.150,53 złotych.
Jeżeli nieruchomości są oddawane jednostkom organizacyjnym, które prowadzą
działalność kulturalną, sportową lub turystyczną, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową,
a Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty, Prezydent
Miasta może udzielić za zgodą Rady Miejskiej bonifikaty od opłat rocznych.
3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym:
Właścicielem nieruchomości pozostaje Gmina Miejska Słupsk. Trwały zarząd będzie
ustanowiony na rzecz jednostki organizacyjnej jaką jest Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze:
Udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu trwałego zarządu obniży koszty utrzymania
Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.
5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały:
Po udzieleniu bonifikaty w wysokości 99 %, opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu
wynosić będą 71,50 złotych.
6. Źródła finansowania:
Nie występują.

