
Załącznik  do Zarządzenia               
Nr 19/2012  Wójta Gminy  

                                                                                         Zębowice z dnia 21 lutego 2012 r. 
 
 
1. Niniejszy plan sporządzono: 
 
        
a) na podstawie  art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm. )  nieruchomości, które 
stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w uŜytkowanie wieczyste naleŜą  
do gminnego zasobu nieruchomości. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt 
Gminy Zębowice. Powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości Gminy Zębowice wynosi  161,5108  ha. 
                                                                                                                                 
 b) na podstawie  art. 23 ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z póź. zm.) przyjmuje się plan 
wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na okres 3 lat. Plan  zawiera, oprócz 
zestawienia powierzchni gminnego zasobu nieruchomości, prognozę dotycząca udostępniania 
oraz nabywania nieruchomości do zasobu, prognozę poziomu wysokości wpływów, jak                  
i wydatków budŜetowych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości oraz 
informację dotycząca programu zagospodarowania nieruchomości zasobu. 
 
 
2. Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z wiąŜącymi organ 
wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają z  uchwały budŜetowej Gminy Zębowice na 
rok 2012,  Nr XIII/114/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r., z przepisów Kodeksu cywilnego,                   
z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 
r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz ustaleń z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy 
Zębowice: 
 
a) dochody budŜetowe z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości prognozowane    
są w  Gminie Zębowice na rok 2012 w wysokości: 
gospodarka gruntami i nieruchomościami:   137 400,00 zł. 
 
-  wpływy z opłat za uŜytkowanie wieczyste :     
     7 100,00 zł 
- dochody z najmu i dzierŜaw :                        
    100 300,00 zł. 
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości: 
      30 000, 00 zł. 
  
b) w 2012 roku planuje się tytułem gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 
zrealizować wydatki: 
gospodarka gruntami i nieruchomościami: 160 000,00 zł. 
- zakup energii                         5 000,00 zł. 
- zakup usług remontowych: 49 800,00 zł. 
- zakup usług pozostałych:    30 000,00 zł. 
- wydatki inwestycyjne:                 0,00 zł. 
- wydatki pozostałe:              75 200,00 zł. 



 
 
c) w latach 2013 – 2014 nie przewiduje się istotnych zmian w projekcie dochodów 
budŜetowych z tytułu gospodarowania zasobem nieruchomości, w porównaniu do roku 2012. 
Wzrost dochodów  gminy zaleŜny będzie głównie od intensywności sprzedaŜy nieruchomości 
w drodze przetargu oraz od wzrostu wskaźnika inflacji.  
 
 
d) zarówno w 2013 r. jaki  i 2014 roku przewiduje się utrzymanie poziomu wydatkowania 
środków budŜetowych z tytułu gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości zgodnie                           
z  postępującym procesem inflacyjnym. 
 
3. W prognozowanym trzyletnim okresie przewiduje się  dochody Gminy Zębowice                            
ze sprzedaŜy nieruchomości w drodze przetargu, wg poniŜszych zestawień: 
  
a) planuje się zbycie w drodze przetargu następujące nieruchomości: 
     

- Łąka                  k.m. 2     działka    nr 245/25 – funkcja mieszkaniowa 
      - Knieja               k.m. 1     działki    nr 676/155 – funkcja mieszkaniowo-usługowa 
      - Knieja               k.m. 1     działka nr   678/155 – funkcja mieszkaniowa 
      - Zębowice          k.m. 12   działki    nr  575/15, 577/15- funkcja  produkcyjno- 

                                                                                                                     składowa 
- Zębowice          k.m. 14    działka nr 556/49  - funkcja usług publicznych edukacji 
- Kadłub Wolny  k.m. 3      działki nr 1145 i 1147 – funkcja usługowo- rekreacyjna 
- Zębowice          k.m.14     działka  nr 493/81 – funkcja zabudowy  jednorodzinnej 

      - Osiecko             k.m. 1      działki nr 261/114, 282/94, 283/93 i 328/114- tereny rolne 
 
- nieruchomości gminne zbywane są zgodnie z ich przeznaczeniem określonym                              
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Wyłączeniu ze sprzedaŜy 
podlegają nieruchomości gminne niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy.                         
W szczególności grunty i obiekty uŜyteczności publicznej oraz nieruchomości niezbędne                     
do realizacji inwestycji gminnych. 
 
b)  planuje się sprzedaŜ gruntów uŜytkownikom wieczystym: 
 
                                    
-  Radawie        k.m.    4      działka       nr  297/1 
-  Zębowice      k.m.  14      działki        nr 702/1, 705/1 i 706/1 
-  Zębowice      k.m.  12      działka       nr  578/15 
      
 
 4. Lokale mieszkalne zbędne dla statutowej działalności Gminy Zębowice  są systematycznie 
przeznaczane do sprzedaŜy na rzecz dotychczasowych najemców wraz z udziałem 
jednostkowym w prawie własności  po uprzednim rozpatrzeniu wniosku najemcy 
przedmiotowego lokalu. W latach 2012 – 2014 planuje się do sprzedaŜy po 2- 3 lokale 
mieszkalne rocznie  w zaleŜności  od ilości składanych przez najemców przedmiotowych 
lokali wniosków  o sprzedaŜ. 
 



5. Program gospodarowania nieruchomościami gminnymi zasobu na lata 2012- 2014 zakłada 
takŜe kontynuację dotychczasowych umów dzierŜaw i najmu; umowy obejmują wyłącznie           
te nieruchomości, które nie zostały przeznaczone na realizację zdań gminy lub na sprzedaŜ. 
 
6. Na powiększenie gminnego zasobu nieruchomości planuje się  nieodpłatnie przejąć w roku 
2012 oraz w latach 2013-2014  nieruchomości do gminnego zasobu od Agencji 
Nieruchomości Rolnych zgodnie z potrzebami na cele publiczne 
 
7. W konsekwencji działań wynikających z realizacji nabycia  przez Gminę nieruchomości 
Skarbu  Państwa  na podstawie art. 5 ustawy z dnia 10 maja 1990 r.  - przepisy 
wprowadzające ustawę   o  samorządzie   terytorialnym  i   ustawę  o  pracownikach  
samorządowych ( Dz. U.  Nr 32, poz. 191 ze zm.) oraz art. 1 i art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy              
z dnia 19 października 1991 r.  o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa 
( Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700), planuje się nabyć w latach 2012-2014 do gminnego 
zasobu nieruchomości  na własność  w drodze decyzji komunalizacyjnej nieruchomości 
połoŜonych na terenie gminy  zgodnie z potrzebami na cele publiczne. 
  
8. Ewentualny wzrost zasobów nieruchomości wynikający z niezaplanowanego ich zakupu 
moŜliwy będzie  w przypadku przesunięcia środków w budŜecie. 
 
9.  Realizacja  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Zębowice na lata  2007 – 2013,            
w planowanym okresie - gmina zamierza zrealizować wiele zadań inwestycyjnych 
zagospodarowywując w ten sposób posiadane jej zasoby. 
 
10. Wójt Gminy Zębowice gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając                     
w pierwszej kolejności potrzeby społeczności lokalnej i realizację zadań publicznych. 
Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej. ZałoŜenia te dotyczą w szczególności realizacji 
budowy sieci infrastruktury komunalnej obiektów im towarzyszących. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


