
ZARZĄDZENIE   NR 47/2012

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

Z DNIA 31.12.2012 ROKU

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( 

tj. (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r.  z późniejszymi zmianami), art. 25 ust. 1 i 2 w związku z art. 

23 ust. 1 pkt 3  u ust.  1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. 

U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z póż. zm). Wójt Gminy zarządza co następuje:

§ 1

Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wierzbinek na  2013-2015, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

mgr Paweł Szczepankiewicz



Załącznik do zarządzenia Nr 47/2012
z dnia  31.12.2012 roku

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce  nieruchomościami 

(tj.  Dz. U. z 2004r.  Nr 261 poz.  2603 z późn.  zm.)  do gminnego zasobu nieruchomości,  które 

stanowią  własność  gminy i  nie  zostały  oddane  w użytkowanie  wieczyste  oraz  nieruchomości 

będące przedmiotem użytkowania wieczystego gminy.

Na podstawie art. 23 ust. 1d  powołanej ustawy plany wykorzystania zasobu opracowuje się na 

okres 3 lat. Plany te zawierają w szczególności:

I.  Zestawienie  powierzchni  nieruchomości  zasobu  oraz  nieruchomości  gminy 
oddawanych w użytkowanie wieczyste.

II. Prognozę:

a)  dotyczącą  udostępnienia   nieruchomości  zasobu  oraz  nabywania   nieruchomości  do 
zasobu,

b) poziom wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomość zasobu oraz nabywaniem 
nieruchomości do zasobu, 

c)  wpływów osiąganych z opłat  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gminy 
oddanych w użytkowanie  wieczyste  oraz opłat  z  tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
gminy, 

d)  dotycząca aktualizacji   opłat  z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  gminy 
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego  zarządu nieruchomości 
gminy.

III. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu.

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  Gminy Wierzbinek na lata 2013-2015 określa 

główne  kierunki działań związanych z gospodarowaniem mieniem gminnym.

Zarządzenie   zasobem gminnym odbywa się  w sposób zgodny z  zasadami  prawidłowej 

gospodarki, w oparciu o obowiązujące  przepisy prawa, w szczególności ustawą z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce  nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.).



I. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI  GMINNEGO  ZASOBU  NIERUCHOMOŚCI 
GMINY WIERZBINEK

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi  335,2911 ha

Zasób nieruchomości 2013
Grunty oddane w nieodpłatne użytkowanie 10,5270
Grunty oddane w wieczyste użytkowanie 0,8831
Grunty oddane w dzierżawę 12907,9913
Drogi 159,2104
Grunty sklasyfikowane  w ewidencji gruntów  jako las 1,5986

Gmina  Wierzbinek  użytkuje   grunty   stanowiące  własność  Skarbu  Państwa  o  łącznej 
powierzchni 0,1500 ha
Gmina  Wierzbinek  użytkuje  grunty  stanowiące  własność  osób  fizycznych  o  łącznej 
powierzchni 0,2000 ha

II. PROGNOZA

1. Udostępniania  nieruchomości zasobu nabywania nieruchomości do zasobu

Gmina Wierzbinek zamierza udostępnić nieruchomości komunalne poprzez: sprzedaż, dzierżawę, 
najem, użyczenie

Plan 2013 2014 2015
Sprzedać w drodze przetargu i bezprzetargowo 4,00 3,00 3,00
Sprzedać  mieszkania wraz  z udziałem w gruncie na rzecz 
kupujących oraz najemców

5 5 1

Wydzierżawić nieruchomości gminne 1,00 1,50 1,00

2. Poziomu  wydatków  związanych  z  udostępnieniem  nieruchomości  zasobu  oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu

Koszty wynikające z przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wydzierżawienia oraz nabycia 

kształtować się będą na poziomie:

a) 2013 – 90.000,00 zł,

b) 2014 – 80.000,00 zł,

c) 2015 – 85.000,00 zł, 

Poziom  wydatków  związanych  z  udostępnieniem  oraz  nabywaniem  do  zasobu  gminnego 



przewiduje w celu zapewnienia sprawnego gospodarowania zasobem nieruchomości zabezpieczenie 

finansowe w budżecie Gminy Wierzbinek, na:

– wyceny;

– podziały nieruchomości;

– rozgraniczenia; 

– sporządzenia dokumentacji geodezyjnej;

– koszty notarialno-sądowe;

– wieczystoksięgowe.

Budżet realizowany będzie zgodnie z ustaleniami zawartymi w uchwałach budżetowych Gminy 

Wierzbinek  na  poszczególne  lata.  W  razie  konieczności  dokonania   innych  niż  zaplanowane 

wydatki  związane  z  udostępnieniem oraz  nabywaniem nieruchomości  do zasobu,  ich  realizacja 

będzie możliwa w przypadku przesunięcia środków finansowych na ww zadania w ramach ogólnej 

kwoty. 

Planuje się nabycie na rzecz gminy:

– w drodze komunalizacji o powierzchni  około 8,5000 ha

– w drodze zasiedzenia o powierzchni około 5,5500 ha

– w formie darowizny, zakupu lub przejęcia  na podstawie planu o pow. około 7,0000 ha 

3. Wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Planowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości  stanowiących własność 

Gminy Wierzbinek, a mianowicie:

a) 2013 -1.268,10 zł

b) 2014 – 1.600,00 zł

c) 2015  – 1.600,00 zł

Aktualizacja  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  nieruchomości  gminnych  została 

dokonana w 2004 roku.

Ze względu na fakt, iż koszty sporządzenia operatów szacunkowych są większe niż spodziewane 

dochody  wynikające z aktualizacji  opłat rocznych, kolejna aktualizacja przewidziana jest w 2013 



roku.

III.  Program zagospodarowania nieruchomości zasobu

1.  Program zagospodarowania  nieruchomości  zasobu  mający na  celu  poprawę  wykorzystania  i 

realizacji zasobu określa następujące zasady jako priorytetowe:

– dążenie do jak największego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy,

– racjonalizacja i urealnienie opłat, czynszu,

– racjonalne  gospodarowanie  środkami  z  budżetu  gminy   przeznaczonymi  na  utrzymanie 

gminnego zasobu,

– utrzymanie działek rolnych w zasobie jako rezerwy do ewentualnych zamian nieruchomości 

niezbędnych dla realizacji celów publicznych

2.  Realizacja  programu  zagospodarowania  nieruchomości  nastąpi  zgodnie  z  wiążącymi  organ 

wykonawczy gminy ustaleniami wynikającymi z uchwały budżetowej oraz zasad gospodarowania 

nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Wierzbinek.


