DRUK NR 7/14

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 Władysława Łokietka
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 ulicy Władysława Łokietka w Słupsku,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 676/4 w 9 obrębie miasta Słupska na czas
nieokreślony na rzecz Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku.
§ 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 676/4,
położonej w 9 obrębie miasta Słupska przy ulicy Władysława Łokietka jest Miasto Słupsk. Dla
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku prowadzi księgę
wieczystą nr SL1S/00034135/1. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Chrobrego”
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny sportu i rekreacji - 7.2.US, tereny
wielofunkcyjne z wiodącą funkcją usługową - 4.5.U, tereny pasów komunikacji pieszo-jezdnej - CPJ, tereny
dróg publicznych dojazdowych - 18.6.KDD.
Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się Przychodnia Rejonowa Samodzielnego Publicznego
Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupsku (SPMZOZ).
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Obecnie SPMZOZ 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 SPMZOZ, do których należy udzielanie na rzecz ludności objętej obszarem jego działania
świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz inne
działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich
wykonywania.
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 SPMZOZ.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Oddanie przedmiotowej nieruchomości w użytkowanie na rzecz SPMZOZ 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
259.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100).
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z zawarciem umowy pokryte zostaną przez
SPMZOZ.
6. Źródła finansowania.
Brak.

Id: 3DC21FF2-4416-4155-80E9-97C6FA000707. Projekt

Strona 1

