UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie prawa użytkowania wieczytego nieruchomości
położonej w Słupsku przy ul. Stanisława Leszczyńskiego 16.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 236 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1025, poz. 1104, poz. 1629, poz. 2073, z 2019 r. poz. 80, poz. 2244)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na przedłużenie okresu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej stanowiącej
własność Miasta Słupska wykorzystywanej na cele mieszkaniowe, położonej w Słupsku przy ul. Stanisława
Leszczyńskiego 16, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 27 o powierzchni 0,0982 ha, położonej
w obrębie 9 miasta Słupska, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą nr SL1S/00017574/5.
§ 2.
Przedłużenie okresu umowy użytkowania wieczystego nieruchomości opisanej w § 1 następuje na
dziewięćdziesiąt dziewięć (99) lat na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
Właścicielem nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr
27, położonej w 9 obrębie miasta Słupska przy ulicy Stanisława Leszczyńskiego 16 jest Miasto
Słupsk. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w
Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr SL1S/00017574/5. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego „Rejtana” przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji tereny
mieszkaniowe jednorodzinne – 01.34.MN.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Aktem notarialnym Rep. „A” nr 4685/1974 z 24.05.1974 r. Skarb Państwa oddał w
wieczyste użytkowanie na rzecz osób fizycznych nieruchomość położoną w Słupsku przy ulicy
Stanisława Leszczyńskiego 16. Wieczyste użytkowanie zostało ustanowione do dnia 24.05.2014 r.
Zgodnie z art. 236 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny użytkownik
wieczysty ma prawo złożyć w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem zastrzeżonego w umowie
terminu wniosek o przedłużenie użytkowania wieczystego. Spadkobiercy użytkowników
wieczystych wystąpili z żądaniem przedłużenia na dalszy okres użytkowania wieczystego.
Jednostka samorządu terytorialnego, jako właściciel gruntu wyraża zgodę na przedłużenie
użytkowania wieczystego na podstawie uchwały Rady Miejskiej. Ewentualna odmowa
dopuszczalna jest tylko ze względu na ważny interes społeczny.
Uzyskanie zgody Rady Miejskiej w Słupsku będzie umocowaniem dla Prezydenta Miasta
Słupska do podpisania umowy notarialnej w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie przedmiotowa nieruchomość jest własnością Miasta Słupska. Po podpisaniu aktu
notarialnego nieruchomość zostanie przekazana w użytkowanie wieczyste na kolejne 99 lat.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Po podpisaniu aktu notarialnego dotychczasowi użytkownicy wieczyści będą mieli prawo
do dysponowania gruntem przez nastepne 99 lat, co wiąże się również z możliwościa korzystania z
budynków i urządzeń posadowionych na tym gruncie, których są właścicielami.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Do budżetu wpłyną należności z tytułu zaktualizowanej opłaty rocznej z tytułu
użytkowania wieczystego. Koszty notarialne i wieczytsoksięgowe związane z zawarciem umowy
pokryją osoby, na których rzecz zostanie przedłużone prawo użytkowania wieczystego.
6. Źródła finansowania.
Nie występują.
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