BURMISTRZ PRUDNFKA
ZARZ^DZENIE NR 1/2014
BURMISTRZA PRUDNIKA

z dnia 2 stycznia 2014 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzajdzie
gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318/ oraz art. 25 ust. 1 i 2 w zwia^zku z art. 23 ust.
1 pkt 3 i ust. Id ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami /Dz. U. z
2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.
1307, Nr 200 poz. 1323, z 2011 r. Nr 64 poz. 341, Nr 106 poz. 622, Nr 115 poz. 673, Nr 129
poz. 732, Nr 130 poz. 762, Nr 135 poz. 789, Nr 163 poz. 981, Nr 187 poz. 1110, Nr 224 poz.
1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829 i 12387 Burmistrz
Prudnika zarzajdza, co nastejiuje:

§1
Sporzajdza si§ plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Gminy Prudnik w latach 2014-2016,
stanowiajcy zalajcznik do niniejszego zarzajdzenia.
§2
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zal^cznik do zarza^dzenia Nr 1/2014
Burmistrza Prudnika
z dnia 2 stycznia 2014 r.

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU
NIERUCHOMOSCI GMINY PRUDNIK
W LATACH 2014 - 2016

Obowiajzek sporzajdzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomosci
naktada przepis art.23 ust. 1 pkt 3 i ust.ld w zwiajzku z art. 25 ust.l i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 201 Or.
Nr 102, poz. 651 pozn. zm.) Sposob opracowania planu okresla art. 23 ust. Id
w/w ustawy.
Do gminnego

zasobu nieruchomosci nalezq_ nieruchomosci, ktore

stanowia^ przedmiot wlasnosci gminy i nie zostaly oddane w uzytkowanie
wieczyste, oraz nieruchomosci b^dajce przedmiotem uzytkowania wieczystego
gminy.
Gminnym zasobem nieruchomosci gospodaruje burmistrz.
Opracowuja^c plan wykorzystania zasobu na okres 3 lat tj. na lata od 2014 do
2016
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Zestawienie powierzchni nieruchomosci

zasobu oraz nieruchomosci

Prudnik oddany w uzytkowanie wieczyste
La^czna powierzchnia gruntow wlasnosci Gminy Prudnik- 641,54 ha
wtym:
miasto -281,12 ha
gmina-357,92 ha
poza terenem miasta i gminy - 2,50 ha
Powierzchnia gruntow bejdajca przedmiotem uzytkowania
wieczystego Gminy Prudnik - 3,04 ha
Powierzchnia gruntow oddanych w uzytkowanie wieczyste

- 55,7974 ha
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i uzyczenia w sytuacji, gdy nieruchomosci te nie zostaty lub nie zostanq.
przeznaczone na realizacjej zadan wlasnych gminy lub do sprzedazy. Natomiast
gospodarowanie zasobem polegajajce na zbywaniu nieruchomosci przewiduje si§
w stosunku do:
- gruntow przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod
budownictwo mieszkaniowe
- lokali uzytkowych i jednolokalowych budynkow uzytkowych zbywanych na
rzecz ich najemcow lub dzierzawcow, przy spemianiu przeslanek uchwaly Nr
VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie
zasad sprzedazy lokali uzytkowych i jednolokalowych budynkow uzytkowych
ich najemcom i dzierzawcom / w okresie obowiajzywania uchwaly /
- lokali mieszkalnych na rzecz najemcow tych lokali z zastosowaniem
bonifikaty , przy spemieniu przeslanek uchwaly Nr XIII/175/2011 Rady
Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zasad sprzedazy
lokali mieszkalnych i jednolokalowych budynkow mieszkalnych oraz okreslenia
warunkow udzielenia bonifikat i wysokosci ich stawek procentowych przy
sprzedazy lokali i budynkow mieszkalnych
- nieruchomosci, ktore nie sluz^ i nie sq. przewidziane do realizacji zadan
wlasnych gminy.
- nieruchomosci, w stosunku do ktorych ze wzgl^du na ich stan techniczny,
zachodzi potrzeba ponoszenia wysokich nakladow na ich utrzymanie.

- nieruchomosci, ktore obj?te zostaly Podstrefa^ Prudnik Walbrzyskiej Specjalnej
Strery Ekonomicznej.

Planuje si? nabywanie do zasobu nieruchomosci, ktore b?da^ wykorzystane
do realizacji zadari wlasnych gminy oraz innych nieruchomosci w celu
poszerzenia Podstrefy Watbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Dochody budzetowe z tytulu udost?pniania nieruchomosci Gminy Prudnik
w roku 2014 planowane sq. w nast?puja^cych wysokosciach:

150.000,00 z} - wplywy z oplat za zarzajd, uzytkowanie i uzytkowanie
wieczyste nieruchomosci
110.000,00 zl - dochody z najmu i dzierzawy
18.500,00 zl - dochody z tytuhi przeksztalcenia prawa uzytkowania
wieczystego w prawo wlasnosci
580.000,00 zl - wplaty z tytulu odplatnego nabycia prawa wlasnosci oraz
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci (dochody
ze sprzedazy lokali)
1.478.320,00 zl - dochody ze zbycia praw majajkowych (dochody z tytutu
sprzedazy nieruchomosci)

W porownaniu do 2014 r., w roku 2015 przewiduje si? uzyskanie dochodow
budzetowych z tytulu udost?pniania nieruchomosci gminnych na tym samym
poziomie. Natomiast w roku 2016 dochody te obniza^ si? o okolo 24% i wyniosa^
wg prognozy 1.750.000,00 zl.
Przewiduje si?, iz dochody z tytulu sprzedazy nieruchomosci w roku 2015
wyniosa^okolo 2.300.000,00 zl, a w 2016 r. - okolo 1.700.000,00 zl

Prognoza poziomu wydatkow zwiazanych z udostepnieniem nieruchomosci
zasobu oraz nabywaniem nieruchomosci do zasobu.

Udostepnianie nieruchomosci zasobu oraz nabywanie nieruchomosci do zasobu
wiajze si? z okreslonymi wydatkami, ktore w 2014 r. planuje si? jak nizej :

- kwot? 30.000,00 zl na prace geodezyjne, w tym podzialy nieruchomosci
w zasobie
- kwot? 20.000,00 zl na wyceny nieruchomosci
- kwot? 25.000,00 zl na publikacje ogloszen o przetargach i informacji
o wykazach nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy, oddania gruntu
w uzytkowanie wieczyste i dzierzawy
- kwot? 10.000,00 zl na oplaty notarialne
- kwot? 6.000,00 zl na oplaty sajdowe.

Przewiduje si?, ze w roku 2015 i 2016 wydatki zwiajzane z przygotowaniem
nieruchomosci do sprzedazy i dzierzawy pozostana^ na tym samym poziomie.
i
Wydatki zwiajzane z nabywaniem nieruchomosci wynikac b?da^

z potrzeb

Gminy w pozyskiwaniu gruntow.

Prognoza wptywow osigganych z optat z tytutu uzytkowania wieczystego
nieruchomosci i aktualizacji tych optat.

W roku 2014 dochody z tytuhi oplat za uzytkowanie wieczyste nieruchomosci
zaplanowano na kwot? 150.000,00 zl.
W zwiajzku z przeprowadzonq. aktualizacja^ oplat za uzytkowanie
wieczyste gruntow przeznaczonych na cele mieszkaniowe i zabudowanych

budynkami mieszkalnymi i nie planowaniem aktualizacji oplat w roku 2014 i
2015 szacuje si$, ze w roku 2015 i 2016 dochody z wyzej wymienionych oplat
pozostana^ na tym samym poziomie.
Ponadto zauwaza sie_ spadek liczby spraw dotyczajcych przeksztalcenia
prawa uzytkowania wieczystego nieruchomosci w prawo wlasnosci, co wplywa
na wysokosc dochodow z tytulu oplat za uzytkowanie wieczyste gruntow.

Program zagospodarowania nieruchomosci zasobu.

Planowana sprzedaz nieruchomosci w roku 2014
L.p.

Polozenie, oznaczenie nieruchomosci
Dzial 700, Rozdz.70005, § 0780 -

1.

Nieruchomosc zabudowana w Prudniku przy ul.
Traugutta 27A

2.

Nieruchomosc niezabudowana w Prudniku przy ul.
Powstancow Slajskich - dzialka nr 2725/106 z terenem
przyleglym

Planowany dochod
1.478.320,00 zl
1 00.000,00 zl
1 00.000,00 zl

Nieruchomosc zabudowana w Prudniku przy ul.
Zwyci^stwa - dzialka nr 22 1 9/9
Nieruchomosc zabudowana w Prudniku przy ul.
Zamkowej nr 6, 8, 10, 12
Nieruchomosc zabudowana w Prudniku przy ul.
Batorego 26

450.000,00 zl

6.

Teren pod budownictwo jednorodzinne w rejonie ul.
Gen. Andersa w Prudniku

330.000,00 zl

7.

Nieruchomosc niezabudowana w Szybowicach
dzialka nr 3 8 8/2

8.

Inne nieruchomosci na terenie miasta i gminy (m.in.
dzialka nr 878/3 w Prudniku)

3.
4.
5.

1 50.000,00 zl

1 00.000,00 zl

70.000,00 zt
1 78.320,00 zl

Dzial 700, Rozdz.70005, § 0770 - 580.000,00 zl
1.

Lokale mieszkalne zbywane na rzecz najemcow

300.000,00 zl

2.

Lokal uzytkowe zbywane na rzecz najemcow
(Prudnik, ul. Sobieskiego 28/1, Rynek 2/2, Rynek 21)

3.

Lokal uzytkowy - byle przedszkole w Wierzbcu

50.000,00 zl

4.

Lokal uzytkowy nr 2 w budynku garazowym
polozonym na dziatce nr 1985/60 w Prudniku

1 5.000,00 zl

5.

Lokal mieszkalny nr 3 przy ul. Piastowskiej 49 w
Prudniku.

20.000,00 zl

1 95.000,00 zl

W latach 2015 i 2016 planuje si£ zbyc:
1) nieruchomosc przy ul. Wiejskiej w Prudniku z przeznaczeniem pod usiugi i
komunikacjej samochodowa^
2) grunty przy ul. Ks. Skowronskiego w Prudniku pod budownictwo
wielorodzinne,
3) grunty przy ul. Ks. Skowronskiego w Prudniku pod budownictwo
jednorodzinne,
4) grunty przy ul. Kolejowej w Prudniku przeznaczone pod ustugi i
komunikacjej samochodowa^
5) grunty przy ul. Przemysiowej w Prudniku,
6) dzialki na terenie Prudnika (tzw. ,,plomby") pod zabudow^ mieszkalno ushigowq.
7) grunty w kwartale ulic Szkolna, Mlynska, Armii Krajowej, Traugutta w
Prudniku pod uslugi,
8) 45 lokali mieszkalnych,
9) 10 lokali uzytkowych,
10) grunty na terenach wiejskich Gminy Prudnik przeznaczone do sprzedazy
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego.

W latach 2014, 2015 i 2016 planuje si$ wynajmowanie lokali
mieszkalnych
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Szczegolowy program zby wania i naby wania nieruchomosci w roku 2015
i 2016 zostanie sporzajdzony przy konstruowaniu projektow budzetu Gminy na
te lata.
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