DRUK NR 17/15

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych przy ulicy Armii Krajowej
i Lipowej w Słupsku
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,
poz. 1696,
poz. 1815)
oraz
art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.
z 2020 r. poz. 65, poz. 284, poz. 471)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zamianę nieruchomości będącej własnością Miasta Słupska położonej
w Słupsku przy ulicy Lipowej 4 stanowiącej lokal mieszkalny nr 8 wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i w prawie własności działki gruntu oznaczonej nr 229/6 w obrębie 14,
na nieruchomość będącą własnością osoby fizycznej położoną w Słupsku przy ulicy Armii Krajowej
20 stanowiącą lokal mieszkalny nr 2 wraz z przynależnym udziałem w częściach wspólnych budynku
i w prawie własności działki gruntu, oznaczonej nr 258/5 w obrębie 13.
§ 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.
Miasto Słupsk jest właścicielem lokalu mieszkalnego:
numer 8 o powierzchni użytkowej 35,24m2, położonego na II piętrze budynku mieszkalnego
oznaczonego numerem 4, znajdującego się przy ulicy Lipowej w Słupsku. Z powyższym lokalem
mieszkalnym związany jest udział 154/10000 w częściach wspólnych budynku i w prawie
własności działki gruntu oznaczonej nr 229/6 w obrębie 14. Dla budynku przy ulicy Lipowej Sąd
Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr*SL1S/00031723/9. Brak jest wydzielonej księgi wieczystej dla lokalu numer 8.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Lelewela” nieruchomość znajduje
się na terenie o funkcji „tereny mieszkaniowe wielorodzinne” (karta terenu 10 MW).
Osoba fizyczna jest właścicielem lokalu mieszkalnego:
numer 2 o powierzchni użytkowej 34,58m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o powierzchni
11,60 m2. Lokal położony jest na parterze budynku mieszkalnego oznaczonego numerem 20,
znajdującego się przy ulicy Armii Krajowej w Słupsku. Z powyższym lokalem mieszkalnym
związany jest udział 1038/10000 we własności nieruchomości działki gruntu, na której jest
usytuowany (działka numer 258/5 w obrębie 13). Dla lokalu nr 2 w ww. budynku Sąd Rejonowy
w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr*SL1S/00104420/8.
W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pn. „Podgrodzie II” nieruchomość
znajduje się na terenie o funkcji „tereny zabudowy mieszkalno-usługowej” (karta terenu 30. MW,
UH(A).
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Podjęcie niniejszej uchwały będzie umocowaniem dla Prezydenta Miasta Słupska
niezbędnym do podjęcia dalszych działań zmierzających do nabycia przez Miasto Słupsk lokalu
nr 2, który stanowi własność osoby fizycznej (zamiana nieruchomości).
Nabycie przedmiotowego lokalu wynika z konieczności skomunalizowania budynku.
Zgodnie z ekspertyzą techniczną z września 2016 roku o stanie budynku przy ul. Armii Krajowej 20
w Słupsku, budynek należy zakwalifikować do rozbiórki z powodów ekonomicznych, ponieważ
wykonanie kapitalnego remontu budynku bez zmiany funkcji i przebudowy jest niezasadne.
Oszacowany stopień zużycia nieruchomości wynosi 74,5 %.
Budynek znajduje się na obszarze rewitalizacji i sąsiaduje bezpośrednio z terenami
uznanymi w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Słupska na lata 2017-2025+ jako przestrzeń
publiczna o wysokim potencjale. Właśnie na tego typu obszarach w pierwszej kolejności
przewidziano intensyfikację procesów służących poprawie ich estetyki i funkcjonalności. W ramach
wspomnianych działań m.in. zaplanowano na lata 2021 - 2022 przebudowę ul. Armii Krajowej oraz
realizowaną do 2022 r. odnowę komunalnej i wspólnotowej substancji mieszkaniowej. Usunięcie
zabudowy o bardzo niskich walorach architektonicznych i złym stanie technicznym stanowi kolejny
krok do zmiany wizerunku tego ważnego z punktu widzenia Podgrodzia terenu.
Po skomunalizowaniu budynku działka nr 258/5 w obrębie 13 może zostać przeznaczona
do realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Słupska lub do zbycia w drodze przetargu.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie właścicielem lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Słupsku przy ulicy Armii
Krajowej 20, jest osoba fizyczna. W budynku znajduje się dziewięć lokali mieszkalnych, w tym
osiem stanowi własność Miasta Słupska.
Nabycie jedynego własnościowego lokalu w budynku jest działaniem zmierzającym
do komunalizacji budynku. W konsekwencji możliwa będzie rozbiórka budynku przy ulicy Armii
Krajowej 20 w Słupsku. Natomiast lokal nr 8 położony przy ulicy Lipowej 4 w Słupsku będzie
stanowił własność osoby fizycznej.
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4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Po skomunalizowaniu budynku działka nr 258/5 w obrębie 13 może zostać przeznaczona
do realizacji zadań inwestycyjnych Miasta Słupska lub do zbycia w drodze przetargu. Wraz
z sąsiednimi nieruchomościami może stanowić atrakcyjną ofertę inwestycyjną.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Wartość praw własności nieruchomości, będących przedmiotem niniejszego projektu
uchwały, ustalona została w oparciu o opinie rzeczoznawców majątkowych. Opinie sporządzono
w formie operatów szacunkowych.
W związku z tym, że właściciel lokalu przy ulicy Armii Krajowej 20/2 wyraził zgodę
na zamianę na lokal nr 8 przy ulicy Lipowej 4 w Słupsku, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w przypadku nierównej wartości zamienianych nieruchomości stosuje się dopłatę, której
wysokość jest równa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Wartości rynkowe poszczególnych nieruchomości przedstawiają się następująco: wartość
lokalu mieszkalnego nr 8 przy ulicy Lipowej 4 w Słupsku, stanowiącego własność Miasta Słupska,
oszacowano na 108.000,00 zł (sto osiem tysięcy złotych 00/100), wartość lokalu mieszkalnego
nr 2 przy ulicy Armii Krajowej 20 w Słupsku, stanowiącego własność osoby fizycznej, oszacowano
na 110.700,00 zł (sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100).
Różnica w przypadku zamienianych nieruchomości wynosi 2.700,00 zł (dwa tysiące
siedemset złotych 00/100), którą Miasto Słupsk będzie zobowiązane zapłacić właścicielowi lokalu
nr 2 przy ulicy Armii Krajowej 20 w Słupsku.
Koszty notarialne i wieczystoksięgowe umowy zamiany nieruchomości pokryte zostaną
przez strony.
6. Źródła finansowania.
Środki
na
nabycie
nieruchomości
oraz
pokrycie
kosztów
notarialnych
i wieczystoksięgowych zostały zabezpieczone w budżecie Miasta Słupska na 2020 rok. Zadanie
nr W/I/606/2020.
Nabycie nieruchomości możliwe będzie dopiero po wyrażeniu zgody na powyższe przez
Radę Miejską w Słupsku.

* Jawność danych dotycząca ( księgi wieczystej) została wyłączona na podstawie art.1 ust. 1 ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz art. 4 pkt 1 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
Wyłączenia jawności tych danych dokonała Katarzyna Krzeszowska Inspektor Wydziału Zarządzania
Nieruchomościami.

Id: 319B492C-83A0-4606-ACE4-512E5F067F0E. Projekt

Strona 2

