Druk Nr 7/12
Uchwała Nr ............/............./............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …....................................... roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy
ulicy Jana Bauera.
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; 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; z 2010r. Nr 28, poz. 142
i 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113),
- art.13 ust.1, art.15 ust.1, art.37 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz.651; Nr 106, poz.675; Nr 143,
poz.963; Nr 155, poz.1043; Nr 197, poz.1307; Nr 200, poz.1323).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje :
§1.
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Słupsk położonej w Słupsku przy ulicy Jana Bauera oznaczonej jako działka
nr 92/1 o powierzchni 0,0234 ha w 4 obrębie miasta Słupska, na nieruchomość położoną
w Słupsku przy Jana Bauera oznaczoną jako działka nr 63/1 o powierzchni 0,0233 ha
w 4 obrębie miasta Słupska.
§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. Jana Bauera oznaczona
w ewidencji gruntów jako obręb 4 działka nr 63/1 o powierzchni 0,0233 ha stanowi
współwłasność w udziałach wynoszących po 1/2 : ..........................................................................
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Sportowa - Bauera”
przedmiotowa działka znajduje się na obszarze o funkcji : tereny dróg publicznych droga lokalna
- ulica Bauera.
Nieruchomość niezabudowana położona w Słupsku przy ul. Jana Bauera oznaczona
w ewidencji gruntów jako obręb 4 działka nr 92/1 o powierzchni 0,0234 ha stanowi własność
Gminy Miejskiej Słupsk, i może być zbyta na poprawę warunków nieruchomości 63/2
stanowiącej współwłasność w udziałach po ½ .................................................................................
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Sportowa - Bauera”
działka nr 92/1 znajduje się na obszarze o funkcji : tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
i usług nieuciążliwych.
........................................................................................................współwłaściciele działek
nr 63/1 oraz 63/2 wystąpili z prośbą o zamianę działki nr 63/1 przeznaczonej zgodnie z planem
zagospodarowania pod pas drogowy ul. Jana Bauera na działkę nr 92/1, która może być zbyta na
poprawę warunków działki nr 63/2.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały :
Uchwała Rady Miejskiej wyrażająca zgodę na zamianę działki nr 63/1 na działkę 92/1 stanowić
będzie podstawę do przejęcia działki 63/1, która będzie niezbędna do realizacji inwestycji
drogowej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym :
Obecnie współwłaścicielami działki nr 63/1 w udziałach po 1/2 są
..............................................., a właścicielem działki nr 92/1 jest Gmina Miejska Słupsk.
Po dokonaniu zamiany do zasobu komunalnego zostanie przejęta działka nr 63/1
o funkcji drogi publicznej, a działka nr 92/1 stanie się własnością w udziałach po 1/2
...........................................................................
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze :
Przejęcie w drodze zamiany działki nr 63/1 będącej zgodnie z planem zagospodarowania
publiczną drogą lokalną stanowić będzie podstawę do przekazania w trwały zarząd Zarządowi
Dróg Miejskich w Słupsku, jako jednostce administrującej drogami w mieście.
W zamian za przejętą działkę 63/1 dotychczasowi jej właściciele nabędą prawo własności
działki 92/1 na poprawę warunków posiadanej działki nr 63/2.
5. Skutki finansowe, związane z wejściem w życie uchwały :
W przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której
wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Należności ustalone na podstawie operatu szacunkowego wykonanego przez
rzeczoznawcę majątkowego przedstawiają się następująco:
- działki gruntu nr 92/1 stanowiącej własność Gminy Miejskiej Słupsk wynosi 25.607,37 złotych
w tym podatek VAT w kwocie 4.788,37 zł
- ½ udziału w działce nr 63/1 stanowiącej własność ....................................................... wynosi
10.365,00 złotych
- ½ udziału w działce nr 63/1 stanowiącej własność .......................................................... wynosi
10.365,00 złotych
Różnica cen zamienianych gruntów stanowi kwotę 4.877,37 zł (wartość netto 89,00 zł plus
podatek VAT w kwocie 4.788,37 zł) i uregulowana będzie w formie dopłaty dokonanej przez :
− .................................................... w kwocie 2.438,69 złotych
− .................................................... w kwocie 2.438,68 złotych.

6. Źródła finansowania :
Koszty notarialne i wieczysto - księgowe umowy zamiany strony pokrywać będą
proporcjonalnie po 1/3.

