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Projekt/Kontrakt:	 Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
(POPDOW) Kontrakt na roboty 1B.3/1 Budowa bazy postojowo – cumowniczej, Etap I
Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy.

Organizator	 spotkania:	 Konsult działający z upoważnienia Państwowe Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie – SWECO
Consulting Sp. z o.o.

Prowadzący:	 Mariusz Ciaś – Ekspert ds. nieruchomości w zespole ds. nieruchomości
Konsultanta.

Uczestnicy: Według listy obecności (dane osobowe poddano anonimizacji).

Mając na uwadze fakt współfinansowania Zadania 1B.3/1 Budowa bazy postojowo-
cumowniczej dla lodołamaczy realizowanego w ramach Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły ze środków pochodzących z Banku
Światowego i tym samym konieczność stosowania polityki operacyjnej BŚ OP 4.12.
przygotowany został Projekt Planu Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleń (dalej PPNiP).
Dokument ten podlegał konsultacjom społecznym, które prowadzone były zgodnie z
wymaganiami OP 4.12. Celem konsultacji społecznych było umożliwienie zapoznania się z
PPNiP wszelkim zainteresowanym osobom, instytucjom i innym podmiotom, a także
zapewnienie możliwości składania wniosków, uwag, skarg i zapytań, co do jego treści.

Upublicznienie PPNiP rozpoczęło się 7 lutego 2020 roku poprzez zamieszczenie
obwieszczenia w języku polskim i angielskim o możliwości zapoznania się z dokumentem,
składania uwag i wniosków oraz o spotkaniu otwartym dla zainteresowanych, w lokalnej
prasie (Szczeciński dodatek do Gazety Wyborczej, Kurier Szczeciński), wywieszenie na
tablicach ogłoszeń, jak również na stronach internetowych PGW WP RZGW w Szczecinie,
Biura Koordynacji POPDOW, portalu wszczecinie, oraz Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły.

Poniżej przedstawiono treść obwieszczenia, które okazało się we wskazanych powyżej
miejscach.



Rys.	1	–	obwieszczenie	w	Szczecińskim	dodatku	do	Gazety	Wyborczej	

	



Rys.	2	–	obwieszczenie	na	stronie	internetowej	wwww.wszczecinie.pl	



	

Rys.	3	–	obwieszczenie	na	stronie	internetowej	http://bs.rzgw.szczecin.pl/	

	



Rys.	4	–	obwieszczenie	na	stronie	http://odrapcu2019.odrapcu.pl/	

	



	

Rys.	5	–	obwieszczenie	na	stronie	http://odrapcu2019.odrapcu.pl/	-	wersja	w	języku	angielskim		



Ponadto przekazano pisma zawierające szczegółowe informacje o upublicznieniu oraz
organizowanym spotkaniu do wszystkich zidentyfikowanych PAP.

Wersja papierowa PPNiP dostępna była w siedzibie PGW WP RZGW w Szczecinie, w ZBiLK
w Szczecinie, w Urzędzie Miasta - w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności, w Jednostce Realizującej Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i
Wisły (JRP), a ponadto z treścią PPNiP można było zapoznać się przez strony internetowe:
PGW WP RZGW w Szczecinie (www.szczecin.wody.gov.pl), BKP
(www.odrapcu2019.odrapcu.pl), POPDOW (www.bs.rgzw.szczecin.pl).

Upublicznienie dokumentu PPNiP zakończyło się po 14 dniach, tj. 21 lutego 2020 roku. W
okresie upubliczniania PPNiP nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski czy skargi ani za
pośrednictwem wiadomości mailowych, ani telefonicznie, nie złożono ich również
osobiście. Konsultant ds. nieruchomości otrzymywał wyłącznie telefony z prośbą o
informację, co do konieczności obecności na spotkaniu oraz w sprawach organizacyjnych.

Otwarte spotkanie w ramach konsultacji społecznych dotyczących Projektu Planu
Pozyskania  Nieruchomości  i  Przesiedleń dla  Kontraktu  1B.3/1  Etap  I  Budowa  bazy
postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy odbyło się w siedzibie Konsultanta – Sweco
Consulting Sp. z o.o. przy ulicy Łyskowskiego 16 w Szczecinie dnia 24 lutego 2020 roku o
godzinie 16:00.

Raport	ze	spotkania	dnia	24	lutego	2020	roku	

W zorganizowanym spotkaniu udział wzięło łącznie 11 osób, w tym dwie osoby z Zespołu
Konsultanta, przedstawiciel JRP – PGW WP RZGW w Szczecinie oraz dwie osoby z Biura
Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. Ponadto na
spotkaniu obecnych było dwóch byłych dzierżawców, pełnomocnik jednego z byłych
dzierżawców oraz bezumowny użytkownik nieruchomości. Z każdą z powyższych osób
Konsultant miał osobisty kontakt oraz odbywał spotkania w trakcie opracowywania PPNiP.

Spotkanie otworzył i prowadził Główny Ekspert ds. nieruchomości Zespołu Konsultanta. Na
wstępie przedstawiono cel spotkania i poinformowano o opracowaniu dokumentu PPNiP.
Przedstawiono również przybyłych przedstawicieli Konsultanta, BKP oraz JRP i
poinformowano o procesie tworzenia PPNiP ze wskazaniem podmiotu opracowującego
dokument z zespołu Konsultanta oraz podmioty sprawdzające i akceptujące jego ostateczną
wersję przekazywaną do Banku Światowego.

Następnie wskazano katalog osób uprawnionych do wypłat rekompensaty, tj. byłych
dzierżawców i bezumownych użytkowników, a także poinformowano o zidentyfikowaniu
osoby należącej do grupy szczególnie wrażliwej. Konsultant przedstawił powód, dla którego
powyższe osoby zostały zakwalifikowane jako PAP, tj. wypowiedzenie umów  dzierżawy
nieruchomości przy ulicy Karpiej w związku z planowaną budową bazy postojowo-
cumowniczej dla lodołamaczy. Omówił sytuację osób, które miały zawartą umowę
dzierżawy i  które po jej wypowiedzeniu nie opuściły nieruchomości oraz osób, które teren
ten zamieszkują obecnie.

Wyjaśniono zebranym, że odszkodowanie ustalane zostanie w oparciu o wycenę biegłego
rzeczoznawcy majątkowego na podstawie sporządzonej wyceny nieruchomości. Operat



szacunkowy opracowany zostanie na podstawie złożonych przez PAP oświadczeń o stanie
nieruchomości w momencie jej wydania ZBiLK w Szczecinie i dołączonej do oświadczeń
dokumentacji zdjęciowej. Zgromadzonych poinformowano również, że zgodnie z
wytycznymi Banku Światowego ustalone odszkodowanie musi odpowiadać wartości
odtworzeniowej, co oznacza wartość rynkową nieruchomości i dóbr z nią związanych (np.
nasadzenia) powiększoną o koszty transakcyjne niezbędne dla odtworzenia, tj.  kwotę
niezbędną do zastąpienia składników majątku bez uwzględniania ich amortyzacji z powodu
wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika. Posłużono się przykładem pozostawienia
na nieruchomości drzew ozdobnych, wyjaśniając, że w odszkodowaniu zostanie
uwzględniona wartość  drzewa ozdobnego w odpowiednim wieku, stanie, rozmiarze, tj.
takiego, jakie pozostawili na nieruchomości, a nie tylko koszt zakupu nowej sadzonki.
Wskazano również, że po opracowaniu operatów szacunkowych zostaną powiadomieni
odrębnym pismem informującym  o możliwości zapoznania się z wycenami.

Poinformowano że nieruchomość, na której w całości realizowane będzie zadanie nadal
stanowi własność Gminy Miasta Szczecin, a procedura jej pozyskania na rzecz SP – PGW WP
RZGW w Szczecinie jest w toku.

Podano do wiadomości, że istnieje możliwość złożenia ewentualnych uwag lub wniosków,
a także zachęcono do kontaktu z w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości.

Po przedstawieniu powyższego, oddano głos uczestnikom spotkania.

1. Jeden z byłych dzierżawców wskazał, że jedna z działek na terenie ogródków
działkowych stanowiła przedmiot umowy dzierżawy, której stroną była jej matka.
Zwróciła się wobec tego z pytaniem, czy ewentualne odszkodowanie będzie jej
przysługiwało jako spadkobiercy?

Konsultant poinformował, że kwestia ta była analizowana i ustalono, że odszkodowanie
wchodzi w skład masy spadkowej, jednakże w celu udzielenia szczegółowej odpowiedzi
zostanie do niej skierowane pismo z odpowiedzią. Wstępnie poinformowano również,
że w takiej sytuacji pożądanym przez Inwestora stanem będzie posiadanie przez PAP
prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wydanego przez
właściwy sąd bądź aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza.
Jednakże, w przypadku nieposiadania powyższych dokumentów, wypłata
rekompensaty będzie możliwa po przedstawieniu oświadczenia wszystkich
spadkobierców zawierającego wskazanie, że brak jest innych osób uprawnionych do
dziedziczenia oraz iż wyrażają zgodę na przekazanie odszkodowania jednej osobie z
kręgu spadkobierców.

Konsultant  przygotował i  przekazał PAP  pismo  zawierające  odpowiedź na
przedstawione pytanie, które znajduje się poniżej w niniejszym raporcie.

2. Pełnomocnik byłego dzierżawcy zwrócił się z pytaniem, czy w przypadku zapoznania
się z przygotowanymi wycenami będzie możliwość negocjacji wysokości
odszkodowania i zgłaszanie zastrzeżeń?

Konsultant poinformował, że możliwe będzie zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń, a
zgodnie z powszechnie przyjętą procedurą odszkodowawczą będzie możliwość



złożenia własnego operatu szacunkowego w celu wynegocjowania należnej kwoty
odszkodowania. Uzgodniona z PAP wysokość kompensaty pieniężnej i ewentualnych
dodatkowych pakietów kompensacyjnych dokonywane będzie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.

3. Pełnomocnik byłego dzierżawcy zwrócił się z pytaniem, czy jest możliwe zapoznanie się
z szacunkowymi wartościami odszkodowań?

Konsultant wskazał, iż były to wyłącznie niewiążące, prognozowane obliczenia
dotyczące wyłącznie niektórych działek, a tym samym nie mają żadnej wartości
merytorycznej i nie będą uwzględniane przy sporządzaniu  operatów szacunkowych.

Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania uczestników, spotkanie zostało zakończone.
Podziękowano uczestnikom spotkania za przybycie i udział w spotkaniu.

Poniżej znajduje się pismo zawierające odpowiedź na pytanie PAP zadane na spotkaniu.





DOKUMENTACJA	FOTOGRAFICZNA	ZE	SPOTKANIA	DNIA	24.02.2020	ROKU:	



	 	



INFORMACJE	DODATKOWE	

I. PAP	ZAKWALIFIKOWANA	DO	GRUPY	SZCZEGÓLNIE	WRAŻLIWE

Z uwagi na zakwalifikowanie jednego z PAP do grupy szczególnie wrażliwej z uwagi na wiek i stan
zdrowia i tym samym świadomość, że brak jest możliwości uczestniczenia przez tę osobę w
spotkaniu, Konsultant udał się dnia 21 lutego 2020 roku do aktualnego miejsca zamieszkania PAP
(teren po byłych ogródkach działkowych) w celu osobistego poinformowania o opracowaniu
dokumentu PPNiP, przedstawieniu jego treści i przekazaniu informacji o organizowanym
spotkaniu.

Po przybyciu Konsultanta na teren byłych ogródków działkowych, do altany stanowiącej miejsce
zamieszkania, uzyskano informację od osób tam aktualnie przebywających, że PAP znajduje się w
szpitalu. Konsultant skontaktował się telefonicznie z jednym z bezumownych użytkowników,
który  miał kontakt  z  PAP,  aby  uzyskać informacje,  co  do  jej  stanu  zdrowia  i  obecnej  sytuacji.
Poinformowano, że PAP faktycznie przebywa aktualnie w szpitalu, a jej miejsce zamieszkania
zajmowane jest przez osoby trzecie.

Pozyskanie nieruchomości od Gminy Miasta Szczecin skutkuje utratą aktualnego miejsca
zamieszkania PAP. W związku z powyższym (co opisane zostało w treści PPNiP), podjęto działania
zmierzające do uzyskania na jej  rzecz lokalu z zasobów ZBiLK. W wyniku tych działań zawarta
została umowa u udostępnienie lokalu do remontu.

Z  uwagi  na  ujawnienie  nowych  informacji,  tj.  pobytu  w  szpitalu  i  zajęcia  altanki  przez  osoby
trzecie, przy zestawieniu ich z zaliczeniem PAP do grupy szczególnie wrażliwej, a więc
obowiązkiem zapewnienia dodatkowej pomocy, należy rozważyć możliwość zapewnienia tej
osobie lokalu zastępczego na czas trwania remontu. Podkreślić należy, iż istnieje wysokie
prawdopodobieństwo, że PAP w momencie opuszczenia szpitala, nie będzie miała miejsca, do
którego mogłaby powrócić. Konsultant aktualnie analizuje istniejące możliwości, w szczególności
najem innego lokalu, w którym PAP mogłaby przebywać do dnia zakończenia prac remontowych.

Działanie takie jest konieczne z uwagi na pojawienie się nowych informacji i sytuację bytową PAP,
zwłaszcza uwzględniając politykę operacyjną Banku Światowego OP 4.12., która wymaga
zastosowania dodatkowych działań w stosunku do osób zakwalifikowanych do grupy szczególnie
wrażliwej.

II. Podatek	dochodowy	od	otrzymanych		odszkodowań

Podkreślić również trzeba, że odszkodowania dla PAP odpowiadać będą wartości
odtworzeniowej, a więc stanowić będą kwotę niezbędną do zastąpienia składników majątku bez
uwzględniania ich amortyzacji z powodu wieku, stanu lub jakiegokolwiek innego czynnika, a tym
samym będzie opierać się, w niniejszym Zadaniu, na wartości utraconych dóbr związanych z
nieruchomością, takimi jak na przykład nasadzenia i inne elementy, powiększonej o koszty
transakcyjne niezbędne dla odtworzenia takie, jak podatki czy opłaty. W konsekwencji w
przypadku konieczności poniesienia jakichkolwiek dodatkowych kosztów, w tym także podatku
dochodowego od otrzymanych odszkodowań, nie będą ich ponosić PAP, a otrzymane
odszkodowanie zostanie powiększone o wysokość przedmiotowych dodatkowych kosztów.



Powyższe zgodne jest z zasadami wynikającymi z polityki operacyjnej Banku Światowego OP 4.12.
PAP otrzymać bowiem powinien kwotę potrzebną do zastąpienia utraconych aktywów bez
uwzględniania amortyzacji aktywów wynikającej z wieku, stanu lub innego czynnika związanego
z aktywami, a tym samym nie powinien ponosić kosztów związanych z opodatkowaniem
otrzymanej kwoty.

Załączniki:

¾ lista obecności (zanonimizowana).






