Druk Nr 7/15
Uchwała Nr ............/............./............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …....................................... roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy
Hubalczyków i Bukowej oraz rozłożenia na raty różnicy w wartości nieruchomości.
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, art.70 ust.2 i 3 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 Hubalczyków oznaczonej jako działka
nr 1094/8 o powierzchni 0,3729 ha w 18 obrębie miasta Słupska, na 1/3 udziału
w nieruchomości położonej w Słupsku przy Bukowej oznaczonej jako działka nr 188/36
o powierzchni 0,1969 ha w 18 obrębie miasta Słupska, stanowiącej własność Spółdzielni
Mieszkaniowej „RAZEM” oraz wyraża się zgodę na rozłożenie na 5 rat rocznych różnicy
w wartości nieruchomości.
§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 : Gminy Miejskiej Słupsk, osób fizycznych
oraz Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”.
Przedmiotowa działka stanowi ciąg jezdny łączący ulicę Bukową z ulicą Hubalczyków,
który został wykonany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Razem”.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Modrzewiowa”
działka nr 188/36 znajduje się na obszarze o funkcji : komunikacja kołowa – pas drogowy ulicy
Bukowa, droga lokalna obsługująca przyległe tereny mieszkaniowe.
Nieruchomość niezabudowana położona w Słupsku przy ul. Hubalczyków oznaczona
w ewidencji gruntów jako obręb 18 działka nr 1094/8 o powierzchni 0,3729 ha stanowi własność
Gminy Miejskiej Słupsk.
Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Modrzewiowa”
działka nr 1094/8 znajduje się na obszarze o funkcji : tereny mieszkalnictwa wielorodzinnego.
Wyżej wymieniona działka może być zbyta na poprawę warunków zagospodarowania
nieruchomości przyległej (działka nr 188/37) stanowiącej współwłasność Spółdzielni
Mieszkaniowej „Razem” i osób fizycznych.
Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” w Słupsku w dniu
30.06.2010 roku podjęło Uchwałę Nr 6/2010 o wyrażeniu zgody na zamianę działki nr 188/36
w udziale wynoszącym 1/3, na działkę nr 1094/8 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Słupsk.
2. Potrzeba i cel podjęcia uchwały :
Uchwała Rady Miejskiej wyrażająca zgodę na zamianę przedmiotowych nieruchomości
stanowić będzie podstawę do przejęcia udziału w prawie własności działki 188/36, co umożliwi
zagospodarowanie drogi lokalnej zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.
3. Różnica między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym :
Marszałek Województwa Pomorskiego w 2010 roku, umową darowizny przekazał
Gminie Miejskiej Słupsk prawo własności działki nr 188/36 w udziale wynoszącym 1/3.
Z chwilą dokonania zamiany gruntów ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Razem” miasto
stanie się właścicielem przedmiotowej nieruchomości w udziale wynoszącym 2/3,
co w konsekwencji umożliwi przekazanie drogi w administrowanie Zarządowi Dróg Miejskich.
Do przejęcia pozostanie udział wynoszący 1/3 w prawie własności działki 188/36
stanowiący własność osób fizycznych.
4. Przewidywane skutki społeczne i gospodarcze :
Działka nr 188/36 stanowiąca ciąg komunikacyjny tworzy połączenie osiedla domków
jednorodzinnych „Akademickie” z ulicą Hubalczyków, nowym szpitalem i realizowaną
zabudową kwartału ulic Hubalczyków - Westerplatte.
Przejęcie w drodze zamiany nieruchomości będącej zgodnie z planem zagospodarowania
drogą lokalną stanowić będzie podstawę do przekazania w trwały zarząd Zarządowi Dróg
Miejskich w Słupsku, jako jednostce administrującej drogami w mieście.
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 niezabudowanej nr 1094/8 położonej przy ul. Hubalczyków, stanowiącej własność
Gminy Miejskiej Słupsk wynosi wraz z podatkiem VAT 321.525,69 złotych
• 1/3 udziału w prawie własności działki gruntu nr 188/36 stanowiącego własność Spółdzielni
Mieszkaniowej „Razem” i osób fizycznych wynosi wraz z podatkiem VAT 77.588,40 złotych
• wartość nakładów Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem” na remont nawierzchni drogi
usytuowanej na działce 188/36 wynosi 31.351,08 złotych

Różnica cen zamienianych gruntów w kwocie 243.937,27 pomniejszona o wartość
nakładów Spółdzielni na remont nawierzchni w kwocie 31.351,08 stanowi kwotę
212.586,21 złotych (wartość netto 152.463,52 zł plus podatek VAT w kwocie 60.122,69).
Z uwagi na wysokość kwoty do zapłaty Zarząd Spółdzielni wystąpił z prośbą
o rozłożenie powyższej należności na 5 rat rocznych :
• I rata - płatna do dnia zawarcia umowy notarialnej zamiany nieruchomości
w kwocie 30.463,52 złote plus należny podatek VAT w kwocie 60.122,69 złote,
• następne 4 raty roczne po 30.500,00 złotych, płatne do 31 marca każdego roku przy czym
rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy
procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski (na dzień
02 stycznia danego roku).
Rozłożona na raty część kwoty podlegać będzie zabezpieczeniu poprzez ustanowienie
hipoteki.
6. Źródła finansowania :
Koszty notarialne i wieczysto - księgowe umowy zamiany pokryte będą przez Gminę Miejską
Słupsk oraz Spółdzielnię Mieszkaniową „Razem” po połowie, natomiast koszty wpisu
i wykreślenia hipoteki obciążą Spółdzielnię Mieszkaniową „Razem”.

