DRUK NR 7/15

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia
2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy
Hubalczyków i ulicy Bukowej.
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. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1, art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204, poz. 2348, poz. 270, poz. 492)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27 kwietnia 2011 roku, w sprawie
wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Słupsku przy ulicy Hubalczyków i ulicy Bukowej.
§ 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.
Obecnie działka nr 1094/8 o powierzchni 0,3729 ha, położona w Słupsku przy ul. Hubalczyków,
obręb 18, stanowi własność Miasta Słupska. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego

„Modrzewiowa”

działka

1094/8

przeznaczona

jest

pod

tereny

mieszkalnictwa

wielorodzinnego (funkcja podstawowa) oraz zabudowę usługową.
1/3 udziału w nieruchomości oznaczonej jako działka nr 188/36 o powierzchni 0,1969 ha w obrębie
18 stanowi własność Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”. Udział 1/3 w działce nr 188/36 posiada Miasto
Słupsk (nabyty w 2010 r. darowizną od Województwa Pomorskiego), a kolejny udział 1/3 posiadają osoby
fizyczne. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Modrzewiowa” działka 188/36
znajduje się na obszarze o funkcji: komunikacja kołowa – pas drogowy ulicy Bukowej, droga lokalna
obsługująca przyległe tereny mieszkaniowe.
Uchwałą nr VIII/79/11 w dniu 27 kwietnia 2011 r. Rada Miejska w Słupsku wyraziła zgodę na
zamianę ww. nieruchomości. Należność na rzecz Miasta Słupska, wynikająca z różnicy wartości
zamienianych nieruchomości miała być płatna jednorazowo przed zawarciem umowy. Do umowy jednak nie
doszło i latami trwały uzgodnienia w tym zakresie.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Nieruchomość położona przy ulicy Hubalczyków, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr
1094/8 znajduje się na obszarze miasta, gdzie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego „Modrzewiowa”, na terenie o funkcji mieszkalnictwa wielorodzinnego. Zgoda na zamianę
przedmiotowych nieruchomości udzielona była w 2011 roku i do dnia dzisiejszego nie została zrealizowana,
co poddaje wątpliwość jej celowość z punktu widzenia interesu Miasta. Ponadto przez ten czas znacząco
zmieniła się sytuacja na rynku nieruchomości, co przełożyło się na wartość przedmiotowych nieruchomości.
Dodatkowo należy uwzględnić okoliczność, że działka nr 1094/8 przy ul. Hubalczyków będąca własnością
Miasta stanowi samodzielną działkę budowlaną (zgodnie z opinią Wydziału Polityki Przestrzennej), co daje
możliwość jej zbycia w drodze przetargu za cenę wyższą niż wartość ustalona w operacie szacunkowym.
W związku z tym, podjętą w tej kwestii uchwałę należy uchylić w całości.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Nieruchomości będące przedmiotem uchwały Nr VIII/79/11 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 27
kwietnia 2011 r.

pozostaną własnością Miasta Słupsk oraz odpowiednio Spółdzielni Mieszkaniowej

„RAZEM”.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Z uwagi na przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Modrzewiowa”
działki nr 188/36 na cele publiczne tj. pod drogę, Miasto Słupsk podejmie rozmowy mające na celu nabycie
udziału od Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”.
Zważywszy na opinię, że działka nr 1094/8 stanowić może samodzielną działkę budowlaną,
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rozważana będzie jej sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Brak.
6. Źródła finansowania.
Brak.
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