Załącznik Nr 3 do WPF na lata 2012-2029

UZASADNIENIE

Dokonuje się następujących zmian:
1. Proponuje się ująć zadanie pn. „Budowa mieszkań o charakterze socjalnym przy
ul. Mochnackiego w Słupsku” przewidziane do realizacji w latach 2013-2014
o następującym montażu finansowym: Miasto: 2013 rok – 500 000 zł, 2014 rok – 1 241 403
zł; Skarb Państwa (Fundusz Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego): 2014 rok – 771 583 zł.
Całkowita wartość zadania wyniesie 2 571 942 zł.
W ramach zadania planuje się budowę budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 911,79 m 2,
obejmującego 24 mieszkania wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu.
Zakres rzeczowy zadania:
−

2013 rok: rozpoczęcie prac budowlanych,

−

2014 rok: zakończenie budowy budynku.

Dokumentacja techniczna zadania została opracowana w 2011 r. Zadanie otrzymało
dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.
2. Proponuje się ująć zadanie pn. „Nabycie działek pod drogi przy ul. Legionów Polskich
w Słupsku” przewidziane do realizacji w latach 2012-2013, o następującym montażu
finansowym: 2012 rok – 140 500 zł, 2013 rok – 14 000 zł. Całkowita wartość zadania
wyniesie 154 500 zł.
W ramach zadania planuje się nabycie działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami:
2/2 i 2/3, o powierzchniach: 0,0327 ha i 0,3907 ha, położonych przy ulicy Legionów
Polskich, w obrębie 8 Miasta Słupska.

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/406/04 Rady

Miejskiej w Słupsku z dnia 29.12.2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego „Dzielnica Mieszkaniowa Zachód” działka nr 2/2 położona
jest na terenie o funkcji zieleni parkowej oraz pasa drogi zbiorczej, a działka nr 2/3 na terenie
o funkcji pasa drogi dojazdowej.
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Zakres rzeczowo-finansowy zadania:
1) 2012 r.: nabycie przedmiotowej nieruchomości oraz płatność I raty za nabytą
nieruchomość,
2) 2013 r.: płatność II raty za nabytą nieruchomość.
3.

Proponuje się ująć zadanie pn. „Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą

wojewódzką nr 210 ( w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową
drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy”” przewidziane do
realizacji w latach 2013-2014 o następującym montażu finansowym: Miasto: 2013 rok –
100 000 zł, 2014 rok – 300 000 zł; Unia Europejska: 2013 rok – 300 000 zł; 2014 rok –
900 000 zł. Całkowita wartość zadania wyniesie 1 600 000 zł.
W latach 2013-2014 planuje się wykonać projekt budowlano-wykonawczy połączenia drogi
krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskać
decyzje zezwalające na realizację inwestycji drogowej. W ramach budowy przedmiotowego
połączenie powstanie 3,2 km dwujezdniowa droga z czterema rondami, mostem nad rzeką
Słupią i estakadą nad terenami zalewowymi doliny rzeki Słupi o łącznej długości ok. 450 mb.
Ponadto planowane jest wybudowanie obustronnych chodników wraz ze ścieżką rowerową,
budowa kanalizacji deszczowej, budowa oświetlenia ulicznego, budowa zatok autobusowych.
Przebieg planowanego połączenia drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 został
przedstawiony na poniższym rysunku. Planuje się ubiegać o dofinansowanie wykonania
dokumentacji ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2007-2013.
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