DRUK NR 7/13

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
użytkowania nieruchomości położonej w Słupsku przy alei 3-go Maja 22
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), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, poz. 492)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę Prezydentowi Miasta Słupska na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy użytkowania nieruchomości położonej przy alei 3-go Maja 22 w Słupsku, oznaczonej
w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 70/4 w 9 obrębie miasta Słupska na czas nieokreślony na
rzecz Słupskiego Ośrodka Kultury.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.
§ 3.
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 70/4,
położonej w 9 obrębie miasta Słupska przy alei 3-go Maja jest Miasto Słupsk. Dla przedmiotowej
nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku prowadzi księgę wieczystą nr
SL1S/00105231/3. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Batorego” przedmiotowa
nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług (04.16.U).
Przedmiotowa

nieruchomość

zabudowana

jest

dwukondygnacyjnym

niepodpiwniczonym

budynkiem niemieszkalnym o pow. użytkowej 1277,82 m2.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Obecnie Słupski Ośrodek Kultury (SOK) korzysta z przedmiotowej nieruchomości na podstawie
umowy użyczenia. Aby prawidłowo ewidencjonować środki trwałe (m. in. nieruchomości) należy ustanowić
odpowiedni tytuł do nieruchomości. Wobec powyższego proponuje się oddać ww. nieruchomość w
użytkowanie (ograniczone prawo rzeczowe).
Przedmiotowa nieruchomość zostałaby przekazana w użytkowanie w celu realizacji celów
statutowych SOK, do których należy m. in.: rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb
kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie oraz promowanie
aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w kulturze oraz działalności artystycznej i kulturalnej oraz
prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej, z której środki mogłyby zostać wykorzystane jedynie
na finansowanie działalności statutowej SOK.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Miasto Słupsk i nie jest ona obciążona
ograniczonymi prawami rzeczowymi. Po podpisaniu umowy notarialnej i wpisaniu w dziale III księgi
wieczystej ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe – użytkowanie – na rzecz SOK.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie na rzecz SOK pozwoli na uregulowanie
stanu prawnego nieruchomości.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wartość nieruchomości, będącej przedmiotem niniejszego projektu uchwały, ustalona została w
oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego, sporządzoną w formie operatu szacunkowego na kwotę
1.491.000,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych 00/100).
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z zawarciem umowy pokryte zostaną przez SOK.
6. Źródła finansowania.
Brak.
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