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Dotyczy nieruchomości położonej przy ulicy Wodnej 20 i Plac Kolegiacki 7

Wydział Gospodarki Nieruchomościami wystąpił do Państwa pismem z dnia 24 września 2021 roku o zaopiniowanie zamiaru zbycia nieruchomości zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 7 g uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto. 
23 listopada 2021 roku do Wydziału wpłynęła kopia uchwały z dnia 28 października 2021 roku Rady Osiedla Stare Miasto nr XXVIII/326/III/2021 opiniująca negatywnie zbycie nieruchomości komunalnej położonej przy ulicy Wodnej 20 i Plac Kolegiacki 7.
Zgodnie z § 9 ust. 3 uchwały  w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Stare Miasto w zakresie zasięgania opinii Osiedla przez organy i jednostki organizacyjne Miasta, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Statutu Miasta.
Z kolei zgodnie z § 40 ust. 2 Statutu Miasta Poznania organy Miasta i jednostki organizacyjne Miasta zobowiązane są do informowania osiedla o sposobie wykorzystania lub niewzięciu pod uwagę opinii osiedla, wraz z podaniem uzasadnienia, przy czym Statut Miasta Poznania nie podaje w tym zakresie żadnego terminu. 
Wskazany przez Państwo § 6 ust. 1 i 2 zarządzenia Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 stycznia 2021 roku, nr 3/2021/K, odnosi się do terminu udzielenia odpowiedzi na pisma osiedla, natomiast w tym przypadku mamy do czynienia z uchwałą osiedla negatywnie opiniującą zamiar zbycia nieruchomości stanowiącą odpowiedź na pismo Wydziału.
Niezależnie od powyższego Wydział Gospodarki Nieruchomościami nie uchyla się od udzielenia Państwu odpowiedzi, czego wyrazem było zorganizowanie spotkania z Państwa przedstawicielami u pana Prezydenta Bartosza Gussa, które odbyło się w dniu 28 grudnia 2021 roku. 
Podczas spotkania staraliśmy się Państwu ponownie przedstawić i poszerzyć argumentację przemawiającą za zasadnością dokonania zamiany nieruchomości przy ulicy Wodnej 20 i Plac Kolegiacki 7 na nieruchomość przy ulicy Dmowskiego 122 i rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Jednocześnie informujemy, że pozyskaliśmy negatywną opinię Wydziału Obsługi Urzędu w przedmiocie ewentualnego przeznaczenia nieruchomości przy ul. Wodnej 20, Plac Kolegiacki 7 w Poznaniu, na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Poznania.
W uzasadnieniu uchwały negatywnie opiniującej zamiar zbycia nieruchomości wskazują Państwo, że:
	właścicielem nieruchomości przy ulicy Dmowskiego 122 jest wiele osób fizycznych,

można zakładać, że jest to działanie typowe inwestycyjne w celu pozyskania nieruchomości i dalszego jej zbycia z zyskiem,
zaproponowana forma zbycia wzbudza wątpliwości,
po zakończeniu prac budowlanych na pl. Kolegiackim można zakładać wzrost wartości lokalu z witryną i własnym wejściem od strony placu,
bardziej uzasadnionym byłaby sprzedaż poszczególnych lokali do remontu w formie przetargów.
Odnosząc się do powyższych zastrzeżeń Rady Osiedla wyjaśniamy, że:
Ad 1. W chwili składania wniosku właścicielem proponowanej przez wnioskodawcę nieruchomości przy ulicy Dmowskiego 122 było wiele osób fizycznych, natomiast wnioskodawca informował, że posiada podpisane przedwstępne umowy sprzedaży, które nie zostały zrealizowane z uwagi na konieczność dokończenia sprawy spadkowej jednej z osób. Umowy przenoszące własność zostały finalnie podpisane w dniach 26 listopada – 3 grudnia 2021 roku. Zatem właścicielami przedmiotowej nieruchomości są obecnie dwie osoby fizyczne, które złożyły wniosek inicjujący sprawę. 
Ad 2. Prywatny inwestor zamierzając pozyskać nieruchomość przy ulicy Wodnej 20, Plac Kolegiacki 7 kieruje się rachunkiem ekonomicznym i można zakładać, że działa w celu osiągnięcia określonego zysku. Podobnie czyni Miasto Poznań, zbywając nieruchomość, która wymaga znaczących nakładów finansowych, którą nie może racjonalnie zarządzać z uwagi na brak porozumienia z obecnym współwłaścicielem (czego wyrazem jest prowadzone postępowanie sądowe, o którym informowaliśmy na spotkaniu z Prezydentem B. Gussem), a pozyskując w zamian nieruchomość, która ma poszerzyć pole inwestycyjne przeznaczone na sprzedaż w przetargu i tym samym osiągnąć określony zysk ze sprzedaży. 
Ad. 3. Forma zamiany nieruchomości jest jedną z form prawnych przewidzianych w ustawie o gospodarce nieruchomościami i nie powinna budzić wątpliwości. Należy w tym miejscu podkreślić,  że nieruchomość przy ulicy Wodnej 20, Plac Kolegiacki 7 stanowi przedmiot współwłasności, w stosunku do którego toczy się postępowanie sądowe o zniesienie współwłasności. Intencją współwłaściciela nieruchomości jest pozyskanie udziału Miasta Poznania, przy czym złożona Miastu Poznań oferta pozostaje w naszej ocenie znacznie poniżej jej wartości rynkowej. 
Ad. 4. Operat szacunkowy określający wartość nieruchomości przy ulicy Wodnej 20, Plac Kolegiacki 7 uwzględnia wszystkie cechy wpływające na wartość nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy uwzględnił przy wycenie nieruchomości między innymi lokalizację w strefie centralnej, sąsiedztwo terenów kreujących rozwój optymalnej funkcji nieruchomości, terenów tworzących podstawową tkankę rozwoju miasta, estetyczne zagospodarowanie otoczenia, ekspozycje nieruchomości na tle otoczenia. Na tej podstawie cena udziału Miasta przeznaczonego do zamiany została ustalona w wysokości 1.302.000,- zł. Tymczasem operat szacunkowy sporządzony w toku postępowania sądowego, na zlecenie sądu, nie uwzględniał ww. cech i wartość w nim określona była istotnie niższa (wartość udziału ½ - 675 000,00 zł). Istnieje ryzyko, że sąd mógłby przysądzić własność udziału Miasta na rzecz współwłaściciela za kwotę z operatu uzyskanego w postępowaniu sądowym – a w takim przypadku Miasto poniosłoby istotną stratę nie doprowadzając do zamiany nieruchomości.
Ad. 5. Przedmiotowa nieruchomość nie jest przygotowana do wyodrębnienia poszczególnych lokali. Brakuje inwentaryzacji obiektu, a jej sporządzenie z uwagi na zły stan techniczny nie jest możliwe. Istnieje bowiem ograniczony dostęp do poszczególnych pomieszczeń ze względów bezpieczeństwa (katastrofalny stan niektórych stropów). Zasadniczym problemem jest jednak istniejąca współwłasność nieruchomości i brak porozumienia ze współwłaścicielem w przedmiocie zarządzania nieruchomością.
Przedstawiając powyższe argumenty prosimy, by Rada Osiedla Stare Miasto ponownie przeanalizowała sprawę zamiany nieruchomości i zmieniła swą opinię wyrażoną w uchwale nr XXVIII/326/III/2021 z dnia 28 października 2021 roku, . 

Paweł Diakowicz
Zastępca Dyrektora Wydziału
W systemie tradycyjnym, w obiegu wewnętrznym dokument podpisany elektronicznie, nie wymaga podpisu odręcznego na podstawie pisma okólnego Sekretarza Miasta Poznania w sprawie procedury obiegu dokumentacji w Urzędzie Miasta Poznania.
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