
ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki na lata 
2020-2022 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 
poz. 506), w związku z art. 25 ust.1, 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020r., poz.65) zarządzam co następuje: 

§ 1. Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki na lata 2020-2022 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przesmyki 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.6.2020 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI GMINY PRZESMYKI NA 
LATA 2020-2022 

Podstawą prawną opracowania planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy art.25 
w związku z art. 23ust1 pkt.3 oraz ust.1d ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z 2020r., poz.65). 

Gminny zasób  nieruchomości  tworzą  nieruchomości,  które  stanowią  przedmiot  własności gminy  
i nie zostały  oddane  w użytkowanie  wieczyste. Gmina Przesmyki nie posiada nieruchomości będących 
przedmiotem użytkowania wieczystego gminy. 

Plan zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawiera w szczególności: 

1. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki. 

2. Prognozę dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu. 

a) Dzierżawa i najem 

b) Nabywanie nieruchomości 

c) Sprzedaż nieruchomości z zasobu 

3. Prognozę wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 
nieruchomości do zasobu. 

4. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Gmina Przesmyki gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami racjonalnej  gospodarki, na 
postawie obowiązujących przepisów prawa uwzględniając w pierwszej kolejności potrzeby społeczności 
lokalnej i realizację zadań publicznych. Gminny zasób nieruchomości może zostać wykorzystany na cele 
rozwojowe gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Założenie  te dotyczą  w szczególności  
realizacji  zadań własnych gminy, istotnych celów publicznych, urządzeń infrastruktury technicznej a także 
na realizacje  innych celów publicznych. 

Wykorzystanie zasobu Gminy Przesmyki będzie zgodne z wiążącymi Wójta Gminy Przesmyki 
ustaleniami, które będą wynikać  z uchwał podejmowanych na poszczególne lata przez Radę Gminy 
Przesmyki, w tym szczególności uchwał budżetowych. 

1. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomości Gminy Przesmyki   

Zasób Gminy Przesmyki, który podlega gospodarowaniu, na dzień 01.01.2020 r.  obejmuje tereny 
o łącznej powierzchni  232,00 ha, z tego: 

a) Grunty orne 5,00ha, 

b) Pastwiska trwałe 2,00ha 

c) Grunty rolne zabudowane 3,00ha 

d) Lasy 9,00ha 

e) Grunty zadrzewione i zakrzewione 2,00ha 

f) Grunty zabudowane 6,00ha 

g) Drogi 192,00ha 

h) Grunty pod wodami 1,00ha 

i) ) Nieużytki 12,00ha 

Powyższe dane dotyczą nieruchomości o uregulowanym stanie prawnym, czyli  takich co do których 
Gmina Przesmyki posiada tytuł własności. 
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2. Prognoza dotyczącą udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do 
zasobu. 

a) Dzierżawa i najem 

Nieruchomości, których trwałe rozdysponowanie nie jest możliwe przeznacza się do wydzierżawienia 
lub najmu. 

Aktualnie Gmina Przesmyki wydzierżawia: 

- użytki rolne:  2 498ha, dochody z dzierżawy tych gruntów w roku 2020 kształtować się będą szacunkowo 
w wysokości 529,01 zł. 

- nieruchomości przeznaczone pod  stację telefonii komórkowej -  0,0369ha, dochody z dzierżawy tych 
gruntów w roku 2020 kształtować się będą szacunkowo  w wysokości 
27 337,52 zł. 

- grunty o pow.10m2 na cele zbiórki odzieży, dochód z tej dzierżawy szacunkowo wynosi 2 036,88 zł. 

- dwa miejsca parkingowe pod autobusy- 14 774,76 

Ogółem roczne dochody z tytułu dzierżaw szacunkowo wynosić będą 44 678,17zł. 

Planuje się oddanie w dzierżawę na okres 10lat nieruchomość w miejscowości Łysów część działki 
nr 1352 o pow. 1,0758ha zabudowanej: 

- magazynem o pow. 644m2 , 

- oborą o pow. 763m2 ,  

- spichlerzem o pow. 282m2 . 

W zasobie Gminy znajduje się 17 lokali mieszkalnych, w tym 1 lokal socjalny oraz 6 lokali 
użytkowych. 

Szacunkowa roczna kwota z tytułu najmu lokali wyniesie  w 2020r około 59 281,54zł. 

Łączne dochody z tytułu najmu lokali i dzierżaw wyniosą około 103 959,71zł 

b) Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy Przesmyki następować będzie: 

- w drodze zakupu, zamiany, darowizny i innych czynności prawnych; 

- poprzez komunalizację; 

- na podstawie decyzji administracyjnych; 

- w wyniku działalności inwestycyjnych służących realizacji zadań własnych gminy. 

Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości 
będących we władaniu Gminy Przesmyki oraz prowadzonej przez Starostwo Powiatowe regulacji 
stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa przewidzianych do przekazania Gminie, 
powierzchnia gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się powiększać. 

Trudna do określenia jest wielkość powierzchni jaka w ciągu najbliższych trzech lat obowiązywania 
planu może wejść do zasobu uzależnione to jest od czasu trwania postępowań zarówno 
administracyjnych jak i sądowych. 

Przeznaczenie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości określa 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przesmyki. 

W razie konieczności dokonania innych nie zaplanowanych zakupów, nabycie możliwe będzie 
w przypadku zapewnienia odpowiednich środków na ten cel w budżecie gminy 

c) Sprzedaż nieruchomości z zasobu.  

Sprzedaż nieruchomości pozostających w zasobie uzależniona będzie od popytu na określone 
nieruchomości. Do sprzedaży planuje się przeznaczać jedynie nieruchomości, które nie są planowane do 
wykorzystania na potrzeby gminy. W miarę napływu wniosków uruchamiana będzie procedura sprzedaży 
zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. 

Nieruchomości planowane do sprzedaży: 
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·zabudowana nieruchomość, po byłej szkole podstawowej w Kamiankach Lackich działka nr  
206 o łącznej pow. 0,60 ha, na którym znajdują się: 

- budynek szkolny drewniany i częściowo murowany o pow. ok. 320 m2  

- budynek gospodarczy o pow.ok.10m2  

- działka nr 787 o łącznej powierzchni 0,23ha w miejscowości Dąbrowa, na której znajduje się drewniany 
dom przeznaczony do rozbiórki. 

- działka nr 109 o łącznej powierzchni 0,2946 ha w miejscowości Kukawki, na której znajduje się 
Kapliczka. 

Nie planuje się sprzedaży ani też nabycia lokali mieszkalnych. 

3. Prognoza wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 
nieruchomości do zasobu. 

W roku 2020 wydatki związane z gospodarowaniem gminnym zasobem, nieruchomości 

planuje się w wysokości 566 309,26 zł, w tym: 

a/ na wydatki związane ze zbywaniem, regulowaniem stanów prawnych oraz udostępnianiem 
nieruchomości z zasobu – są to głównie koszty sporządzania operatów szacunkowych oraz dokumentacji 
geodezyjnej, opłaty sądowe i notarialne, wypisy i wyrysy, ogłoszenia w prasie i inne związane 
z utrzymaniem zasobu, planuje się biorąc pod uwagę ich poziom z lat ubiegłych w wysokości: 14 500,00 zł 

b/ na remonty, modernizację i bieżące utrzymanie obiektów i budynków oraz lokali komunalnych: 
2 000,00zł. 

c/ na utrzymanie, modernizację i budowę dróg  549 809,26 zł 

Zarówno w roku 2021 jak i w 2022 przewiduje się utrzymanie poziomu wydatkowania środków 
budżetowych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości na poziomie roku 2020. 

4. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości nakreśla jedynie główne kierunki działań. 
W stosunku do każdej nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą 
zapadały indywidualnie. 

Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości nastąpi zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy 
gminy ustaleniami, zawartymi w uchwałach budżetowych Rady Gminy  Przesmyki na lata 2020-2022, 
w formach przewidzianych w ustawie Kodeks Cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomości (Dz. U. z 2020r., poz.65) oraz zgodnie z uchwałą Nr XIV/108/2016r., z dnia 17 marca 
2016 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 
własność Gminy Przesmyki oraz  ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
nie wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Id: CD8B5AE3-5DDE-427C-A299-B341F3DED867. Podpisany Strona 3




