
Zarzqdzenie Nr J.s.9/1 9
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka-Leszczyny

z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie przyiqcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci
na lala 2020-2022

Dzia@qc na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samozqdzie gminnym (t.j. Dz. U.
22019r., poz.506 zp62n.zm.)oraz art.25 ust. 1i2w zwiqzkuzart.i3 ust. t pkt 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoSciami (t.j. Dz. U.
22018 r., poz2204 zp62n. zm.)

zarzqdzam, co nastqp uje :

s1

Pzyjmuje siq ,,Plan wykozystania gminnego zasobu nieruchomosci na lata 2020-2022"
stanowiqcy zalqcznik do zarzqdzenia.

s2

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Naczelnikowi Wydzialu Mienia i Geodezji.

s3

Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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ROZDZIAL I

Podstawy gospodarki zasobem nieruchomo6ci Gminy i Miasta

Gzerwionka- Leszczyny

Zgodnie z ar1.24 ust. 1 ustawy z dnia 2'l sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomo6ciami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z p6zn. zm.), okreSlona dalej skr6tem

u.o.g.n. do gminnego zasobu nieruchomoSci nale2q nieruchomosci, kt6re stanowiq

przedmiot wlasno6ci i nie zostaly oddane w u2ytkowanie wieczyste oraz nieruchomo6ci

bqdqce przedmiotem u2ytkowania wieczystego gminy.

Gminne zasoby nieruchomoSci mogq by6 wykorzystywane na cele rozwojowe

gminy i zorganizowanej dzialalno6ci inwestycji, a w szczeg6lno6ci na realizacjg

budownictwa mieszkaniowego otaz zwiqzanych z tym budownictwem urzqdzefi

infrastruktury technicznej, a tak2e na realizacjq innych cel6w publicznych.

Podstawq tworzenia gminnych zasob6w nieruchomo6ci sq studia uwarunkowah

i kierunk6w zagospodarowania przestzennego gmin uchwalone na podstawie pzepis6w

o planowaniu i zagospodarowaniu pzestzennym.

Jednym z podstawowych zadai gmin okreSlonych w u. o.g.n. jest tworzenie

gminnego zasobu nieruchomo6ci oraz prawidlowe gospodarowanie tym zasobem.

Gospodarowanie gminnym zasobem polega na:

- ewidencjonowaniu nieruchomo6ci zgodnie z katastrem nieruchomoSci,

- zapewnianiu wyceny tych nieruchomoSci,

- sporzqdzaniu planu wykorzystania zasobu,

- zabezpieczeniu nieruchomo6ci przed zniszczeniami,

- wspolpraca z innymi organami,

- zbywaniu oraz nabywaniu nieruchomo6ci,

- wydzierzawieniu, wynajmie lub u2yczeniu nieruchomoSci wchodzqcych w sklad

zasobu - ptzy czym umowa zawierana na czas dlu2szy ni2 3 lata wymaga zgody

Rady Miejskiej,

- podejmowaniu czynnoSci w postgpowaniu sqdowym, w szczeg6lnoSci w sprawach

dotyczqcych wlasnoSci lub innych praw rzeczowych na nieruchomoSci,

- skladaniu wniosk6w o zaloZenie ksiqg wieczystych na nieruchomoSci oraz o wpis

w ksiqdze wieczystej.
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Gospodarowanie mieniem polega ponadto na przygotowywaniu opracowai
geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleh i podzialow nieruchomosci,

a tak2e wyposazaniu ich w miarg mozliwosci w nlezbedne wzqdzenia infrastruktury

technicznej.

Podstawg prawnq sporzqdzonego planu wykorzystania zasobu stanowiq przepisy

aft.25 w zwiqzku z art. 23 ust. 1 pkt 1.

Plan wykorzystania zasobu opracowuje sie na okres 3 lat izawiera on w szczeg6lnosci:

1. Zestawienie powierzchni gminnego zasobu oraz nieruchomosci oddanych

w uzytkowanie wieczyste,

2. Prognozg dotyczqca:

- udostepniania nieruchomosci zasobu oraz nabywania nieruchomosci do zasobu,

- poziomu wydatk6w zwiezanych z udostepnianiem nieruchomosci zasobu oraz

nabywania nieruchomosci do zasobu,

- wptyw6w osiqganych z oplal z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomo6ci

Gminy iMiasta CzeMionka-Leszczyny oddanych w uzytkowanie wieczysta oraz

oplat z Mulu tMalego zarzqdu nieruchomosci gminy i Miasta Czerwionka-

Leszczyny,

- aktualizacji oplat z Mulu u2ytkowania wieczystego nieruchomo6ci Gminy

iMiasta CzeMionka-Leszczyny oddanych w uzytkowanie wieczyste oraz opbt

z tytulu tMalego zarzqdu.

Plan wykozystania zasobu nakre6la gl6wne kierunki dzialah Burmistrza Gminy iMiasta

CzeMionka-Leszczyny w zakresie gospodarowania nieruchomosciami gminnymi.

Rozstzygniecia o sposobie iformie zagospodarowania poszczeg6lnych nieruchomo6ci sq

podejmowane indywidualnie.
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ROZDZIAL II

Zestawienie powierzchni gminnego zasobu nieruchomo6ci oraz

nieruchomo5ci Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oddanych w

uiytkowanie wieczyste

1. Zestawienie powierzchni nieruchomoSci zasobu, kt6re stanowiq przedmiot wtasnoSci

gminy i nie zostaly oddane w uzytkowanie wieczyste oraz nieruchomo6ci bqdqcych

przedmiotem u2ytkowania wieczystego gminy, przedstawia poniZsze zestawienie.

1.1. Grunty komunalne o lqcznej powierzchni- 424,8611 ha,

w tym:

a) tworzqce gminny zas6b nieruchomoSci - 278,9821 ha,

b) oddane w uzytkowanie wieczyste - 22,3768 ha,

c) grunty stanowiqce wlasno66 Skarbu Pafistwa, ktorych Gmina jest uzytkownikiem

wieczystym stanowiq powierzchniq -123,5022 ha.

PowyZsze zestawienie powierzchni zawiera dane zaewidencjonowane w dniu tworzenia

niniejszego planu i mogq ulec zmianie.

2. Zestawienie powierzchni lokali mieszkalnych i uzytkowych wraz z terenami gminnymi

zarzqdzanymi przez Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej, Silesia ADM Sp. z o.o.

(dawniej P.P.H.U. Tech-Drob), Komes S.C.:

3. Zasob gminnych lokali mieszkalnych i uzytkowych na podstawie danych

dostarczonych przez zarzqdcq \. Zaklad Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-

Leszczynach, zostat przedstawiony w kolej nym zestawien i u.
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Powierzchnia
u2ytkowa [m2]

llo56

Lokale mieszkalne stanowiqce wlasno66 gminy,
znajdujqce sig w budynkach Wsp6lnot Mieszkaniowych

33 038,58
(37 530,00 m2 terenu)

723

Lokale uzytkowe stanowiqce wlasnoSc gminy znajdujqce
sig w budynkach Wsp6lnot Mieszkaniowych

1 585,39 29

Lokale uzytkowe stanowiqce wlasno66 gminy, znajdujqce
siq w nieruchomo6ciach niemieszkalnych

2 586,88 38



Powierzchnia
uiytkowa [m2]

llo56

Lokale mieszkalne ( w tym lokale w standardzie komunalnym) dzielqsiq na

- lokale mieszkalne znajdujqce sig w budynkach wsp6lnot ] gg 03g,5gMieszkaniowych | 1sz sso m2terenu) 723

- lokale znajdujqce siq w budynkach komunalnych 58 822,20
(150 775 m2 terenu) 1274

w tym:

- lokale komunalne 6 727,00 182

Lokale uiytkowe w kt6rych wyr6zniamy:

- lokale uZytkowe znajdujqce siq w budynkach Wspolnot
Mieszkaniowych 1 595,39 29

- lokale uzytkowe znajdujqce siq w nieruchomoSci
niemieszkalnej 1 563,96 15

Budynki komunalne i Wsp6lnot Mieszkaniowych, w
ktorych gmina posiada zr6inicowane udzialy 91 860,79 151

4. Gmina posiada zroznicowane udziaty w 151 budynkach komunalnych

i Wsp6lnotach Mieszkaniowych, ktore zalmujq powierzchniq 91 860,88 fr2, ktore

zalmujq 188 305 m2 terenu.

5. Pozostale budynki i budowle komunalne sE administrowane odpowiednio przez

jednostki organizacyjne gminy, do ktorych naleZq szkoly, przedszkola, obiekty

z zakresu kultury fizycznq, o6rodki zdrowia, budynki Ochotniczych Stra2y Pozarnych

oraz budynki administracyjno-biurowe gminy.

6. Zas6b drog gminnych zaliczonych uchwalami do tej kategorii, zarzqdzanych przez

Zarzqd Drog i Stuzb Komunalnych w Czenruionce-Leszczynach.

Drogi gminne posiadajq oznakowanie pionowe i poziome.
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Podzial dr6g gminnych ze wzglgdu na nawierzchnig Dlugo56 [km]
Drogi twarde ulepszone (bitumiczne, betonowe, kostka, klinkier) 101 ,00

Drogi twarde nieulepszone (brukowane, ttuczniowe) 37,00

Drogi gruntowe i gruntowe wzmocnione zuzlem 26,00

Lqcznie: 164,00





ROZDZTAL ilt

Ewidencjonowanie zasobu nieruchomoSci Gminy i Miasta

Czenrionka-Leszczyny

Ewidencja zasobu nieruchomosci prowadzona jest w formie elektronicznej przy

wykozystaniu programu komputerowego ,,Mienie 2". Ewidenc.ia zasobu uwzglednia

oznaczenie nieruchomo6ci wedlug:

- numeruewidencyjnego,

obrebu,

numeru dziatki,

oznaczenia ksiegi wieczystej,

- innych dokument6w potwierdzajqcych prawo wlasnosci,

- okre6la ona polozenie, powierzchnig iinne istotne informacje o nieruchomosciach.

Ewidencja zasobu nieruchomo6ci jest na biezaco aktualizowana, a dane dotyczqce

nieruchomosci wchodzqcych do zasobu, kt6re utracily aktualno66, np. w wyniku

sptzedazy, podlegajq archiwizacji.
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ROZDZIAL IV
Prognoza wplyw6w osiqgniqtych z tytuNu u2ytkowania wieczystego

nieruchomo6ci i innych oplat z nieruchomogci Gminy i Miasta

Czenivion ka-Leszczyny

Ewidencja nieruchomo6ci Gminy i Miasia Czerwionka_Leszczyny oddanych
w uzytkowanie wieczyste ioddanych w dzierzawQ prowadzona jest w komputerowym
systemie dla administracji.

1. Wsokosd wpvw6w z tlnutu oplat za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci na lata
2020-2022 szacuje sie w nastepujqcy spos6b:

- na rok 2020 - 60 000,00 zt,

- na tok 202't - 60 000,00 zl,

- na rck2022 - 60 000,00 zt.

W prognozowanym trzyletnim okresie, uzyskane wplywy do budzetu gminy z tytulu oplat
za uzytkowanie wieczyste gruntu bedq uzaleznione od prowadzonej aktualizacji oplat
z tytulu uzytkowania wieczystego (garaZe).

2. \ /ysoko56 wplyw6w z Mulu sprzedazy prawa u2ytkowania wieczystego na lata
2020-2022:

- na rok 2020 - 3 000,00 zt,

- na ok2021- 3 000,00 zt,

- na rok 2022 - 3 000,00 zt.

W latach 2017-2019 nie oddano 2adnej nieruchumosci w uzytkowanie wieczyste.

Na lala 2020-2022 nie prognozuje sie wplywu wniosk6w o pzeksztalcenie prawa

uZytkowania wieczystego w prawo wtasnosci nieruchomosci.
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ROZDZIAL V

Prognozy dotyczqce nabywania nieruchomosci do zasobu gminnego

Gmina i Miasto CzeMionka- Leszczyny w lalach 2020-2022 planuje nabywa6 do
gminnego zasobu grunty niezbqdne gminie do uregulowania stanu prawnego grunt6w

ptzeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania pzestrzennego gminy

i miasta pod drogi publiczne w trybie um6w cywilno-prawnych, z mocy prawa w trybie art.

73 ust. 1 ustawy z dnia 13 pa2dziernika 1998 r. przepisy wprowadzajqce ustawy

reformujqce administracjg publicznq (tj. Dz. U. z 1998 r., Nr 133, poz. g72 z p62n. zm.\,

a(. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzajqce ustawe o samorzqdzie

teMorialnym i ustawe o pracownikach samorzqdowych (tj. Dz. U. z 1990 r., Nr 191

z p62n. zm.), a takze w trybie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19 pazdziernika .1991 
r.

o gospodarowaniu nieruchomosciami rolnymi Skarbu Pahstwa (t. Dz. t). z 2019 r, poz.

1491 z p62n. zm.).

Realizacja ww zadah uzalezniona jest od posiadanych przez Gmine i Miasto

CzeMionka-Leszczyny Srodk6w finansowych przeznaczonych na ten cel.
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ROZDZIAL VI

Prognozy dotyczqce udostqpniania nieruchomo6ci do zasobu gminnego

1. Gmina zamierza pzeznaczy6 do sprzedazy

1.1. NieruchomoSci gruntowe, gdzie spzeda2 odbywa6 sie bqdzie w drodze

przetargu oraz w drodze bezprzetargowej (w ramach realizacji skladanych

wniosk6w w sprawie ich nabycia w przypadki spelnienia warunkow

przewidzianych p rawe m ).

1.2. Nieruchomo6cil lokalowe-gdzie przedmiotem sprzedazy bqdq lokale mieszkalne

na zecz ich najemcow, kt6rzy zlohqwnioski o sprzedaz tych lokali.

Prog nozowanE sprzedaz n ie ruchomoSci przedstawiajq pon izsze tabele:

2. PozostaNe formy udostgpnienia nieruchomo6ci z zasobu tj. dzier2awa, uzyczenie,

u2ytkowanie, oddawanie w trwaty zarzqd, stosowane bedq do nieruchomoSci nie

zagospodarowanych na cele inwestycyjne, na cele rozwojowe gminy i inne cele

publiczne.

3. Szacowane dochody osiqgniqte z tytulu dzierhav'ty i najmu na lata 2020-2022 wyniosq

okoto:

- na rok2020 - 1 600 000,00 zl,

- na rok2021- 1 600 000,00 zt,

- na rok2022 - 1 600 000,00 zl.

4. Szacowane dochody osiqgniqte z tytutu oplat za lwvaty zarzqd, uzytkowanie wieczyste

i sluzebnoSci na lata 2020-2022 wyniosq okolo:

- na rok2020 - 150 000,00 zl,

- na rok2021- 150 000,00 zN,

- na rok2022 - 150 000,00 zl.

I

Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Sprzedaz nieruchomo6ci zabudowanych

i niezabudowanych

39,5 ha, okolo

1 600 000,00 zl

10 ha, okolo

600 000,00 zl

10 ha, okolo

600 000,00 zt

Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022

Sprzedaz lokali mieszkalnych i

uzytkowych

12OO m2, okolo

400 000,00 zl

1200 m2, okolo

400 000,00 zl

12OO m2, okoto

400 000,00 zt



1.

3.

2.

ROZDZIAL VII

Wplywy z tytulu speedaiy majEtku Gminy i Miasta
Czerwionka- Leszczyny udostepniania nieruchomo6ci z zasobu

Zaklada siq, i2 dochody z Mulu spzedazy nieruchomosci gminnych w tym

nieruchomogci niezabudowanych ksAaftowa6 sie bedq nastepuiaco:

- na rok 2020 - 1 800 000,00 zl,

- na rck2021- 600 000,00 zl,

- na rck 2022 - 600 000,00 zl.

Dochody z tytulu sprzedazy nieruchomosci gminnych w tym lokali mieszkalnych

ksztaltowae sie bedq w przybli2ony spos6b:

- na rok 2020 - 400 000,00 zl,

- na (ok2021- 400 000,00 zl,

- na tok2022 - 400 000,00 zt,

Wplywy z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci przez uzytkownik6w wieczystych

szacuje siq:

- na rok 2020 - 3 000,00 zl,

- na tok2021 - 3 000,00 zl,

- na rok 2022 - 3 000,00 zl.

Wplywy z tytulu przeksAalcenia prawa u2ytkowania wieczystego w prawo wlasno6ci

szacuje sie nastqpujqco:

- na rok 2020 - 145 000,00 zt,

- narck2021- 145 000,00 zl,

- na rok2022 - '145 000,00 zl.

Wptywy z tldutu dzierzawy inajmu (grunty komunalne, czynsze iin.) szacuje sie

nastqpujEco:

- na "ok2020 - 1600000,002t,

- na rok2021- 1 600 000,00 zl,

- na tok2o22 - I600000,002t.

4.

5.
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ROZDZIAL VIII

Prognoza wydatk6w zwiqzanych z udostepnieniem nieruchomosci z
zasobu oraz nabywaniem nieruchomosci do zasobu

Prognoza wydatk6w zwiqzanych z wykorzystaniem gminnego zasobu
nieruchomosci pozostaje na poziomie okre6lonym kazdorazowo w projekcje bud2etu
Gminy i Miasta CzeMionka- Leszczyny.

1. W zakresie wydatk6w a wiqzanych z utrzymaniem nieruchomosci w zasobie oraz
zbwaniem, regulowaniem stan6w prawnych, udostepnianiem nieruchomosci zasobu
tj.: na koszty spozqdzania operat6w szacunkowych, dokumentacji geodezyjnej,

wynagrodzenia notariusza, odpis6w z ksiqg wieczystych planuje siq pzeznaczy6:

- na rok 2020 - 1 273 OO0,00 zt,

- na tok202'l - 1 000 000,00 zt,

- na rck2022 - 1000000,002t.

2. Na wydatki inwestycyjne otaz zwiqzane z nabywaniem nieruchomo6ci do zasobu
planuje sie przeznaczyi:

- na rok 2020 - 350 000,00 zl,

- na rok 2021 - 350 000,00 zt,

- na rck2022 - 350 000,00 zl.
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ROZDZIAL IX

Program zagospodarowania nieruchomo6ci zasobu

Pzygotowany plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci okre6la jedynie

gl6wne kierunki dziala6. W stosunku do kazdej nieruchomosci rozstrzygnigcia o sposobie

i formie jej zagospodarowania bQdq zapadaty indywidualne i bgdq realizowane w oparciu

o zapisy uchwaly budzetowej.

Gmina i Miasto CzeMionka- Leszczyny gospodaru.ie zasobem nieruchomosci

w sposob zgodny z zasadami racjonalnej gospodarki i obowiazujEcymi pzepisami prawa

z zakresu gospodarki nieruchomosciami. Dzialania oparte sa o studium uwarunkowad

i kierunk6w za gospodarowania pzestrzennego gminy imiasta na podstawie przepis6w

o planowaniu i zagospodarowaniu przestzennym oraz planu zagospodarowania

przestrzennego gminy i miasta.

Dzialalnos6 gminy w tym zakresie ma na celu realizacje zadai publicznych, a takze

podniesienie atrakcyjnosci nieruchomoSci nalezqcych do zasobu. Zalozeniem planu

wykorzystania zasobu jest kontynuacja dotychczasowych dzialaf w postaci zwartych

um6w najmu, dzietzary, oddawaniu w lNualy zazEd i osiqganiem z tego q ufu dochod6w.

Gmina planuje kontynuacje regulacji stanu prawnego dr6g z mocy pe\nra otaz

nabwanie nieruchomosci w trybie komunalizacji oraz um6w cywilno-prawnych.

Wzrost dochod6w gminy ze spzedazy nieruchomosci w trybie przetargu bqdzie

uzalezniony od sytuacji popytu na rynku w obrocie nieruchomosciami.

Dla sprawniejszego zarzAdzania zasobem wdozono system informatyczny m.in.

program ,,Mienie 2", kt6ry usprawnia proces zarzqdzania zasobem, a takze pozwala na

biezqcq aktualizacje danych.
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