DRUK NR 11/9

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Miasta
Słupska.
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, poz. 1309, poz. 1571 i poz. 1696), art. 13 ust. 2 i 2a 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, poz. 801,
poz. 1309 i poz. 1589)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości stanowiących własność
Miasta Słupska oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako:
1) działka nr 671/1 o pow. 0,0223 ha, obręb 6 miasta Słupska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
SL1S/00098606/0,
2) działka nr 672 o pow. 0,2991 ha, obręb 6 miasta Słupska, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
SL1S/00038377/7.
§ 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 położonych w Słupsku przy ulicy Krakusa, oznaczonych w ewidencji
gruntów i budynków jako dz. nr 671/1 o pow. 0,0223 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
SL1S/00098606/0 oraz dz. nr 672 o pow. 0,2991 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr
SL1S/00038377/7 jest Miasto Słupsk. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
„Cieśliki” nieruchomość oznaczona jako dz. nr 671/1 znajduje się na terenie o funkcji: tereny zieleni
urządzonej – 13.29.ZP. Nieruchomość oznaczona jako dz. nr 672, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania „Kościuszki” znajduje się na terenie o funkcji: tereny dróg wewnętrznych – 44.KDW.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Przedmiotowe działki użytkowane są przez Szkołę Policji w Słupsku od momentu jej powołania tj.
od 1945 roku. Na przestrzeni lat następowały naturalne w środowisku zmiany gruntowe, na które wpływ
miała rzeka Słupia. W latach 80-tych wybudowana została m.in. z funduszu Szkoły ścianka oporowa o
wysokości 3 metrów na całej granicy rzeki (ok. 310 m), której funkcją jest nie tylko zabezpieczenie przed
zalewaniem i podtapianiem okolicznych terenów, ale również ochrona okolicznych obszarów przed erozją.
Z początkiem XX wieku działki nr 672 oraz 671/1 zostały objęte miejską inwestycją
pn. „Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków i budowa głównego kolektora ściekowego oraz sieci kanalizacji
ściekowej w Słupsku”. W wyniku tych prac wybudowano podziemne urządzenia podczyszczalni wód
deszczowych.
Od 2007 roku rozpoczęto regulację prawną całego obszaru począwszy od brzegu rzeki Słupi,
pomiędzy ulicami Kilińskiego i Kościuszki. Współpraca Szkoły z władzami miasta Słupska i Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Gdańsku doprowadziła do uregulowania linii brzegowej rzeki Słupi. W
ramach tych prac od 2014 roku wyodrębniona została działka nr 671/4 jako rzeka Słupia oraz działka nr
671/3 zabudowana ścianką „Larsena” z ustanowionym prawem trwałego zarządu na rzecz Szkoły Policji w
Słupsku.
Ww. działki otoczone są z jednej strony kompleksem nieruchomości Szkoły tj: budynkami
dydaktycznymi, koszarowymi i biurowymi, a z drugiej strony tj. bezpośrednio przy rzece, działką
zabudowaną ścianką „Larsena” pozostającą w trwałym zarządzie Szkoły. Na przełomie roku 2012/2013, po
otrzymaniu pozwolenia, w ramach własnych środków finansowych Szkoła uporządkowała teren ww. działek
dokonując nasadzeń zieleni i układając nawierzchnię betonową typu „polbruk”.
W związku z tym, że Szkoła Policji w Słupsku jest państwową jednostką budżetową oddanie na jej
rzecz nieruchomości w trwały zarząd może nastąpić jedynie w przypadku nieruchomości stanowiących
własność Skarbu Państwa.
Zarządzeniem z 24 lipca 2019 r. Wojewoda Pomorski wyraził zgodę na nabycie do zasobu Skarbu
Państwa nieruchomości będących przedmiotem niniejszego projektu uchwały.
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3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Miasto Słupsk. Po podpisaniu umowy
notarialnej właścicielem zostanie Skarb Państwa.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Zbycie przedmiotowych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, a następnie ich oddanie w trwały
zarząd na rzecz Szkoły Policji w Słupsku pozwoli na uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wartość nieruchomości będących przedmiotem niniejszego projektu uchwały ustalona została w
oparciu o opinię rzeczoznawcy majątkowego. Wartość dz. nr 671/1 została określona na kwotę 19.200,00 zł
(słownie: dziewiętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100), zaś dz. nr 672 na kwotę 257.000,00 zł (słownie:
dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100).
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe związane z zawarciem umowy pokryte zostaną przez Skarb
Państwa.
6. Źródła finansowania.
Budżet Miasta Słupska - zadania zlecone.
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