
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr  50 / 2015  

Burmistrza Wołczyna 

z dnia   9 marca  2015 roku    

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  na lata 2015 – 2017

               Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym 
( jednolity tekst z 2013 roku Dz. U. poz. 594 zm. w 2014 roku Dz. U. poz. 379) i art. 23 ustawy z dnia 21  
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst z 2014 roku Dz. U. Z 23 kwietnia 
2014 poz. 518 ) oraz w wykonaniu Uchwały Rady Miejskiej  w Wołczynie  Nr XL/328/2005 z dnia  
5 grudnia 2005 roku w sprawie  określania zasad nabywania, zbywania,  obciążania nieruchomości 
gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata  ( Dz. Urz. Woj.  Op . Nr 
13 poz. 423 )  ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 czerwca 
2006 roku Nr XLVIII/374/2006,  z dnia 25 października 2006 roku  Nr LI / 385/2006 i z dnia 28 grudnia 
2007 roku  Nr XV/127/2007 p o s t a n a w i a m :

§ 1

Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości  Gminy Wołczyn na lata 2015 - 2017, 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie   zarządzenia powierza się   Wydziałowi Rolnictwa i Gospodarki Gruntami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                         Burmistrz

                                                                                                           mgr Jan Leszek Wiącek



       Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Wołczyna nr 50/2015 
z  dnia  9 marca   2015 roku

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Wołczyn na lata 2015 - 2017.

§ 1

Struktura  wykorzystania gruntów mienia komunalnego na dzień 1 stycznia 2015 roku

 Miasto Wołczyn

Ogółem 180,9146 ha   wg stanu na dzień 1 stycznia 2015roku
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Uwaga! W  użytkowaniu wieczystym obszar 26,1655ha użytkowany jest przez pracownicze ogrody działkowe, 
użytkownicy    wieczyści   to również zakłady pracy jak PGKM, spółdzielnie mieszkaniowe, gminna spółdzielnia „SCh” 
,bank spółdzielczy  , zakład energetyczny oraz osoby indywidualne.

 Gmina  Wołczyn

Ogółem 549,6307 ha  wg stanu na dzień  1 stycznia  2015 roku 
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§ 2

1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz Wołczyna.

2. Do gminnego zasobu nieruchomości należą nieruchomości , które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały

     oddane w użytkowanie wieczyste .

3.  Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i zorganizowanej  działalności

      inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych  z tym  budownictwem  

     urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów publicznych.
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§ 3

  Prognozy dotyczące wykorzystania zasobu nieruchomości.

Ustala się plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy  Wołczyn na lata 2015 -2017.

Przeznaczenie  nieruchomości Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Sprzedaż nieruchomości

Przedmiotem sprzedaży będą 
nieruchomości
stanowiące własność
Gminy Wołczyn

- pod budownictwo
  mieszkaniowe :  5  działek
- działki rolne :     5 działek
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają 
nieruchomości niezbędne do realizacji 
zadań własnych gminy.

  

Planuje się, iż przedmiotem sprzedaży 
będą nieruchomości 
stanowiące własność
Gminy Wołczyn
przeznaczone pod budownictwo
mieszkaniowe  , jak również realizację 
wniosków o sprzedaż nieruchomości w 
drodze bezprzetargowej
- 5 działek pod budownictwo 
mieszkaniowe

Planuje się kontynuację sprzedaży 
nieruchomości  oraz sprzedaż z innych 
terenów, dla których miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego 
dopuszczają zabudowę mieszkaniową, jak 
również realizację wniosków
 o sprzedaż nieruchomości   w drodze 
bezprzetargowej
- 5 działek pod budownictwo mieszkaniowe

Sprzedaż
lokali mieszkalnych

Przedmiotem sprzedaży będą lokale 
mieszkalne wraz z udziałem w 
nieruchomości wspólnej na rzecz ich 
najemców, którzy złożą wnioski 
o sprzedaż lokali mieszkalnych – 10 
lokali .

 Analogicznie jak 
 w 2015 roku

Analogicznie jak 
 W 2015 roku

Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego

w  prawo własności 
nieruchomości

W roku 2015realizowane będą wnioski  
o przekształcenie prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
nieruchomości zabudowanych na cele 
mieszkaniowe lub zabudowanych 
garażami . 
Na podstawie analizy wniosków 
złożonych   w latach wcześniejszych 
szacuje się iż przedmiotem 
przekształcenia prawa użytkowania 
wieczystego w prawo własności 
nieruchomości będzie ok.   3 
nieruchomości .

 Analogicznie jak 
 w 2015 roku

Analogicznie jak 
 W 2015 roku

Dzierżawa
i użyczenie

Do dzierżawy przeznaczone zostaną 
grunty zbędne do realizacji zadań 
własnych tut. Gminy, które 
wykorzystywane będą min. na uprawy 
polowe, warzywne, na cele 
rekreacyjne, pod zabudową obiektami 
( kioski) stanowiącymi własność osób 
fizycznych – ok. 61ha

 Do dzierżawy  planuje się 
przeznaczyć grunty  o powierzchni  
określonej   w 2015 roku

Do dzierżawy   planuje się przeznaczyć 
grunty o powierzchni  określonej  
 w 2015 roku

Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, które 
będą wynikały z uchwał budżetowych podejmowanych na poszczególne lata, w formach prawnych przewidzianych w 
ustawie Kodeks cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.o gospodarce nieruchomościami ( t.j. z 2014 roku  Dz. U.z 
23.04.2014 poz.518  .) oraz zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XL / 328/ 2005 z 5 grudnia 2005 roku  w 
sprawie  określania zasad nabywania ,zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania na 
okres dłuższy niż trzy lata .
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§ 4

  Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.

1. W latach 2015 – 2017 Gmina Wołczyn zamierza uzyskać dochody z tytułu gospodarowania gminnym zasobem 
nieruchomości, na który składają się  :

Rodzaj
dochodu

Rok 2015 Rok 2016 Rok 2017

Wpływy z opłat 
za   użytkowanie wieczyste

Planuje się uzyskać dochód w 
wysokości ok.  59 800,00 zł.

 
W prognozowanym   
 okresie, uzyskane przez  
 Gminę Wołczyn  wpływy z tytułu opłat 
za  użytkowanie wieczyste  gruntu, będą  
uzależnione  od intensywności 
 procesu przekształcania  prawa 
użytkowania  wieczystego w prawo 
 własności nieruchomości, który 
realizowany  będzie zgodnie ze 
 składanymi przez użytkowników 
 wieczystych wnioskami.

Szacuje się uzyskanie dochodu na 
poziomie roku 2015 zwiększonego 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych. 
.

Szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie 
roku 2015 zwiększonego 
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 
konsumpcyjnych.
.

Dochody z najmu
i dzierżawy składników 
majątkowych

Planuje się uzyskać dochód w 
wysokości 
ok. 708 600 zł.

Szacuje się uzyskanie dochodu na 
poziomie roku 2015 

Szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie 
roku 2015

Dochody z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności 

Planuje się uzyskać dochód w 
wysokości 
ok.  1 300 zł

Szacuje się uzyskanie dochodu  w 
wysokości 1300   zł

Szacuje się uzyskanie dochodu w wysokości 
1300    zł.

Wpływy z tytułu odpłatnego 
nabycia prawa własności 
(wpływy ze sprzedaży 
nieruchomości gruntowych, 
budynkowych i lokalowych)

Planuje się uzyskać dochód w 
wysokości 
ok.  280 000,00 zł

Szacuje się uzyskanie dochodu na 
poziomie roku 2015.

Szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie 
roku 2015.

W  latach  2015  –  2017  nie  przewiduje  się  istotnych  zmian  w  projekcie  dochodów  budżetowych  z  tytułu 
gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości. Wzrost dochodów gminy zależny będzie głównie od intensywności 
procesu sprzedaży nieruchomości ( min. w drodze przetargu ).

Burmistrz
Jan Leszek Wiącek
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