DRUK NR 13/22

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowanej nieruchomości Miastu Słupsk.
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) w związku z art. 13 ust. 2 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, poz. 1589, poz. 1716, poz. 1924, poz. 2020)
Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na zwrot na rzecz Województwa Pomorskiego nieruchomości położonej w Słupsku,
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako dz. nr 1062, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy
ulicy Prof. Lotha, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku prowadzi
księgę wieczystą nr SL1S/00110321/9, darowanej na podstawie umowy notarialnej Rep. "A" nr 3664/2015 z 28
maja 2015 r.
§ 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 1062 o
pow. 0,6807 ha, położonej w 13 obrębie miasta Słupska przy ulicy Prof. Lotha jest Miasto Słupsk. Dla
przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Słupsku prowadzi księgę
wieczystą nr SL1S/00110321/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
"Obrońców Wybrzeża" przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie o funkcji: tereny usług
nieuciążliwych 01.1.U.
Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest podpiwniczonym dwukondygnacyjnym budynkiem
oddziału zakaźnego, podpiwniczonym
częściowo

podpiwniczonym

podpiwniczonym

dwukondygnacyjnym budynkiem oddziału pediatrycznego,

dwukondygnacyjnym

jednokondygnacyjnym

budynkiem

budynkiem

archiwum

archiwum

medycznym,

zakładowym,

częściowo

niepodpiwniczonym

jednokondygnacyjnym budynkiem medycyny sądowej oraz niepodpiwniczonym jednokondygnacyjnym
budynkiem oczyszczalni ścieków.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
W liście intencyjnym z dnia 21 listopada 2011 r. dotyczącym zabezpieczenia kompleksowej opieki
psychiatrycznej i społecznej mieszkańców Ziemi Słupskiej, Miasto Słupsk wyraziło wolę przejęcia i
zagospodarowania części nieruchomości opuszczonych przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.
Janusza Korczaka. Wspólnie wyznaczony z Samorządem Województwa Pomorskiego cel związany z
uruchomieniem Centrum Zdrowia Psychicznego, wraz z jednostkami pomocowymi, Miasto zamierzało
zrealizować poprzez utworzenie na przedmiotowej nieruchomości placówek z zakresu pomocy i ekonomii
społecznej tj. Środowiskowego Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej.
Aktem notarialnym Rep. "A" nr 3664/2015 z 28 maja 2015 r. Województwo Pomorskie zbyło w
drodze darowizny na rzecz Miasta Słupska przedmiotową nieruchomość z przeznaczeniem na prowadzenie
placówek pomocowych realizujących zadania z zakresu pomocy i ekonomii społecznej, tj. Środowiskowego
Domu Samopomocy i Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Decyzją Prezydenta Miasta Słupska GNRGM-VI.6844.5.2015 z 17 grudnia 2015 r. Prezydent Miasta Słupska oddał przedmiotową nieruchomość w
trwały zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku z przeznaczeniem na prowadzenie
celów statutowych jednostki.
W 2015 r. w ramach projektu „Diagnoza – strategia – inwestycja – rozwój miejskiego obszaru
funkcjonalnego Miasta Słupska” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007-2013 została wykonana dokumentacja techniczna przebudowy dwóch budynków. Koszt
przygotowania projektów wyniósł 288 430,08 zł, w tym z budżetu miasta Słupska – 28 843,01, środki UE –
259 587,07 zł.
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Ze względu na wysoką wartość przedsięwzięcia po przejęciu nieruchomości rozpoczęto
poszukiwanie bezzwrotnych środków finansowania inwestycji. W związku z powyższym podjęto próbę
przebudowy budynków jako przedsięwzięcia w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska. Przedmiotowa inwestycja nie została jednak ujęta w ZPT. Na
przełomie 2015/2016 r. podjęto ponowną próbę uwzględnienia przebudowy obiektów poszpitalnych w
ramach Zintegrowanego Projektu Rewitalizacyjnego, którego zakres podlegał negocjacjom z Zarządem
Województwa Pomorskiego. Zadaniu inwestycyjnemu towarzyszyć miały działania miękkie o charakterze
społecznym. Z uwagi na wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze wyłączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, które zakładają
maksymalną deinstytucjonalizację usług społecznych uruchomienie i sfinansowanie przebudowy placówek
na pierwotnie dedykowaną liczbę miejsc było niemożliwe w ramach RPO WP 2014 – 2020 oraz innych
programów operacyjnych perspektywy 2014-2020.
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim przygotowanym przez firmę Biuro Projektowe Archica ze
Szczecina, koszt planowanego zadania w 2015 roku wraz z wyposażeniem dwóch budynków i
zagospodarowaniem miał wynieść 12 255 547,25 zł, w tym:
1. Dzienny Dom Pomocy Społecznej z zagospodarowaniem – 6 920 804,05 zł.
2. Środowiskowy Dom Samopomocy – 4 122 212,92 zł.
3. Sieci i przyłącza – 1 192 227,92 zł.
4. Przebudowa linii kablowej średniego napięcia – 20 302,40 zł.
Ze względu na wysoką wartość zadania, przebudowa inwestycja nie kwalifikowała się do
otrzymania środków finansowych z wieloletniego programu „Senior +” na lata 2015-2020 (wcześniej
Program „Senior-WIGOR”).
Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku usług budowlanych, koszty prac modernizacyjnych
mogą wzrosnąć dwukrotnie, tj. do kwoty ok. 24 milionów złotych. Ponadto, zmianie uległy przepisy prawa
budowlanego,

które

powodują,

że

przygotowana

dokumentacja

projektowa

będzie

podlegała

przeprojektowaniu i nowym uzgodnieniom.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Obecnie właścicielem przedmiotowej nieruchomości jest Miasto Słupsk i oddana jest w trwały
zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Po wygaszeniu prawa trwałego zarządu i
podpisaniu umowy notarialnej nieruchomość będzie stanowiła własność Województwa Pomorskiego.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Zarząd Województwa Pomorskiego pismem DMG-NN.040.9.1.2019 z dnia 10 września 2019 r.
/data wpływu do Urzędu Miejskiego w Słupsku 17 września 2019 r./ oświadczył o odwołaniu darowizny
przedmiotowej nieruchomości. Odwołanie darowizny następuje, zgodnie z brzmieniem art. 900 kodeksu
cywilnego przez oświadczenie złożone obdarowanemu na piśmie. Oświadczenie to wywołuje jedynie skutek
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obligatoryjny, a nie rzeczowy - nie przenosi prawa własności darowanych nieruchomości z obdarowanego
na rzecz darczyńcy. Wobec powyższego należy zawrzeć umowę notarialną przenoszącą prawo własności.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca
nieruchomości. Pismem z 22 października br. Prezydent Miasta Słupska zaproponował, aby ww. koszty
zostały poniesione przez Województwo Pomorskie.
6. Źródła finansowania.
Brak.
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