
ZARZĄDZENIE  Nr 145/21 

WÓJTA GMINY STRZELECZKI 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2022-2024 stanowiący 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Nieruchomości. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Wójt Gminy Strzeleczki 

Marek Pietruszka  
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1. Wprowadzenie 

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

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) do gminnego zasobu nieruchomości należą 

nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane  

w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego 

gminy. 

Gminne zasoby nieruchomości mogą być wykorzystywane 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. 

Podstawą tworzenia gminnych zasobów nieruchomości są studia uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gmin, uchwalane na podstawie przepisów o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym. 

Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

stanowią przepisy art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). 

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawierać ma on w szczególności: 

1. zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminnych 

oddanych w użytkowanie wieczyste; 

2. prognozę dotyczącą: 

a) udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu; 

b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu  

oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu; 

c) wpływów osiąganych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 

gruntowych oraz opłat z tytułu trwałego zarządu; 

d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oraz opłat  

z tytułu trwałego zarządu nieruchomości Gminy; 

3. program zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

Przygotowany 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. Przewiduje się przeprowadzanie co roku 

aktualizacji niniejszego planu w zakresie nieruchomości pozostających w zasobie  

oraz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste. Gminny zasób nieruchomości 

będzie wykorzystywany zgodnie z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami,  

które będą wynikały z uchwał budżetowych na 2022 r., 2023 r. i 2024 r., w formach 

prawnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r.  

o gospodarce nieruchomościami. 

Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega w szczególności na: 

1. ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; 

2. zapewnieniu wyceny nieruchomości zasobu; 

3. zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

4. wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości 

udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności; 
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5. współpracy z innymi organami, które na mocy odrębnych przepisów gospodarują 

nieruchomościami Skarbu Państwa, a także z właściwymi jednostkami samorząd 

terytorialnego; 

6. zbywaniu lub nabywaniu nieruchomości do zasobu; 

7. wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości wchodzących w skład 

zasobu; 

8. podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 

dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości, o zapłatę 

należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu, 

dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku, o stwierdzenie nabycia 

własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz założenie księgi wieczystej i wpisy  

w księgach. 

2. Wielkość zasobu 

Do mienia gminnego należą nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy 

Strzeleczki. 

Nieruchomości stanowiące przedmiot własności Gminy na dzień 30 grudnia 2021 r. 

obejmują: 

a) zasób Gminy: 

- 1323 działki o łącznej powierzchni 279,7210 ha, 

w tym, grunty, na których ustanowiono prawo użytkowania: 

- 2 działki o łącznej powierzchni 7,8700 ha. 

b) grunty oddane w użytkowanie wieczyste: 

- 8 działek o łącznej powierzchni 2,7770 ha. 

2.1. Budynki i lokale 

2.1.1. Gminny zasób mieszkaniowy 

Tabela 1. Gminny zasób mieszkaniowy na dzień 30.12.2021 r. zarządzany przez Gminę Strzeleczki 

Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia użytkowa lokalu 

[m2] 

1 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 1 99,53 

2 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 2 66,76 

3 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 3 53,02 

4 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 4 66,85 

5 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 5 47,81 

6 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 6 62,75 

7 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 7 96,70 

8 Zielina ul. Prudnicka 9 lokal 3 38,71 

9 Zielina ul. Prudnicka 9 lokal 5 17,76 

10 Dobra ul. Szkolna 31 lokal 1 118,34 

11 Dobra ul. Szkolna 31 lokal 2 49,28 

12 Buława 6 lokal 3 47,18 

13 Buława 6 lokal 4 47,18 

14 Buława 6 lokal 5 47,18 

15 Buława 6 lokal 6 47,18 
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16 Buława 6 lokal 7 47,18 

17 Racławiczki ul. Opolska 84 89,06 

18 Racławiczki ul. Szkolna 6 92,30 

19 Racławiczki ul. Polna 15 lokal 1 53,96 

20 Racławiczki ul. Polna 15 lokal 2 54,21 

21 Smolarnia ul. Opolska 51 102,90 

Razem 1345,84 

 

2.1.2. Lokale i budynki użytkowe 

Tabela 2. Gminny zasób lokali użytkowych na dzień 30.12.2021 r.  

Lp. Lokalizacja 
Powierzchnia użytkowa lokalu 

[m2] 

1 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 1 64,54 

2 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 2 122,03 

3 Zielina ul. Prudnicka 6 lokal 3 139,61 

4 Strzeleczki ul. Młyńska 20 lokal 1 49,23 

5 Strzeleczki ul. Młyńska 20 lokal 2 53,00 

6 Strzeleczki ul. Sienkiewicza 31 158,93 

7 Strzeleczki ul. Sienkiewicza 31 18,74 

8 Dobra ul. Szkolna 2 lokal 1  29,18 

9 Dobra ul. Szkolna 2 lokal 2 38,60 

10 Dobra ul. Szkolna 2 lokal 3 103,11 

11 Racławiczki ul. Opolska 84 85,04 

Razem 862,01 

3. Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości w latach 2022 – 2024 

Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w latach 2022–2024 będzie następowało poprzez: 

1. Zakup nieruchomości; 

2. Zamianę nieruchomości; 

3. Komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa; 

4. Nabycie na podstawie decyzji administracyjnych wydanych w sprawie nabywania 

gruntów pod drogi zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy 

wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133 

poz. 872 z późn. zm.), art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), art. 12 ust. 4 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.); 

5. Darowiznę nieruchomości; 

6. Inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie. 

3.1. Nabycie nieruchomości - prognoza 

Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych. 

Na powiększenie majątku gminnego wpływ będą miały przeprowadzane w gminie 

inwestycje. 
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Nabywanie nieruchomości w latach 2022-2024 realizowane będzie w ramach posiadanych 

środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. 

3.2. Zbywanie nieruchomości – prognoza 

Zbywanie nieruchomości gminnych odbywać się będzie zgodnie z przeznaczeniem 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. 

W latach 2022 – 2024 przewiduje się zbycie nieruchomości w następujących formach: 

a) w drodze przetargu nieograniczonego: 

- 5 działek w Smolarni pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 

- 2 lokale mieszkalne w Zielinie przy ul. Prudnickiej 9, 

b) w ramach realizacji wniosków w sprawie nabycia nieruchomości. 

3.3. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 

W latach 2022 – 2024 wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości realizowane będą jedynie w wypadku wpłynięcia takich wniosków, 

z uwzględnieniem aktualnych przepisów prawa.  

3.4. Pozostałe formy udostępniania nieruchomości z zasobu 

Nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne, będą udostępniane  

na warunkach określonych w umowie dzierżawy lub użyczenia, natomiast nieruchomości 

gminne służące realizacji zadań własnych udostępniane będą jednostkom organizacyjnym 

Gminy w formie trwałego zarządu. 

3.4.1. Dzierżawa 

Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Strzeleczki obejmuje 14 umów dzierżawy 

gruntów na cele rolne. Program gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości na lata 

2022–2024 zakłada wydzierżawienie gruntów rolnych w wyniku przeprowadzonych 

przetargów. 

3.4.2. Trwały zarząd 

Trwały zarząd został ustanowiony na rzecz następujących jednostek organizacyjnych: 

•  Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym w Strzeleczkach, 

•  Szkoły Podstawowej w Strzeleczkach, 

•  Szkoły Podstawowej w Komornikach, 

•  Szkoły Podstawowej w Zielinie, 

•  Szkoły Podstawowej w Racławiczkach, 

•  Szkoły Podstawowej w Dobrej. 

W latach 2022–2024 oddanie nieruchomości w trwały zarząd będzie następowało 

w zależności od złożonych przez dyrektorów jednostek organizacyjnych wniosków 

o ustanowienie trwałego zarządu. 
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4. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu 

Na podstawie planów oraz analizy lat poprzednich szacuje się, że wydatki związane 

z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu 

wyniosą w 2022 r. ok. 20 000,00 zł. 

Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona m.in. na: 

• sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wycen zbywanych nieruchomości; 

• sporządzanie inwentaryzacji pomiarowych budynków; 

• usługi geodezyjne związane z podziałami geodezyjnymi oraz wznowieniami granic 

nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży; 

• koszty zakupu wypisów i wyrysów z rejestru gruntów i kserokopii map potrzebnych 

do kompletowania dokumentacji niezbędnej przy sprzedaży nieruchomości; 

• opłaty sądowe oraz koszty sporządzania umów notarialnych. 

Zakłada się, iż w kolejnych latach obowiązywania niniejszego planu wykorzystania zasobu 

wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu utrzymają się na zbliżonym poziomie. 

5. Planowane dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości 

5.1. Użytkowanie wieczyste  

Prognozowane wpływy w latach 2022–2024 z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wyniosą 

ok. 24 665,51 zł rocznie. 

5.2. Trwały zarząd 

W latach 2022–2024 nie przewiduje się wpływów z tytułu trwałego zarządu. 

5.3. Dzierżawa 

Prognozowane wpływy w latach 2022–2024 z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych 

stanowiących własność Gminy Strzeleczki wyniosą ok. 6 175,18 zł rocznie. W latach 

2022–2024 szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie roku 2022, zwiększonego o wskaźnik 

wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz według średniej krajowej ceny skupu 

pszenicy. 

5.4. Najem 

Prognozowane wpływy w latach 2022–2024 z tytułu najmu nieruchomości będących 

własnością Gminy Strzeleczki wyniosą ok. 130 397,41 zł rocznie. 

5.5. Sprzedaż 

W latach 2022–2024 zakłada się sprzedaży następujących nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Strzeleczki: 

a) 5 działek w Smolarni pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 

b) 2 lokale mieszkalne w Zielinie przy ul. Prudnickiej 9. 

Sprzedaż nieruchomości odbywać się będzie również w ramach realizacji wniosków 

w sprawie ich nabycia, z uwzględnieniem zapisów ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
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Tabela 3. Prognozowany dochód z nieruchomości gruntowych 

Lp. Wyszczególnienie 
Prognozowane wpływy w poszczególnych latach [zł] 

Rok 2022 Rok 2023 Rok 2024 

1 Użytkowanie wieczyste 24 665,51 22 924,40 18 513,30 

2 Użytkowanie 3 123,60 3 123,60 3 123,60 

3 Trwały zarząd 0,00 0,00 0,00 

4 Dzierżawa  6 175,18 6 175,18 6 175,18 

5 Najem 130 397,41 130 397,41 130 397,41 

6 Sprzedaż 200 000,00 0,00 0,00 

Razem 364 361,70 162 620,59 158 209,49 

6. Podsumowanie 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości zakłada utrzymanie stałego poziomu 

dochodów z tytułu najmu, dzierżawy, użytkowania oraz użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

Na podstawie analizy wykorzystania zasobu mienia komunalnego szacuje się, iż wpływy 

z tytułu sprzedaży prawa własności nieruchomości będą nieznaczne. 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: A0D0424C-24F3-4ECF-B23D-A58B757A4F15. Ogłoszony Strona 8


