
ZARZĄDZENIE  Nr 152/14 

WÓJTA GMINY GNOJNO  

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., 

poz. 1594 ze zm) oraz art. 25 ust. 1 i 2 i art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 1d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 518 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Gnojno na lata 2015-2017, 

stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy mienia komunalnego. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 WÓJT 

Zbigniew Janik  

Strona 1



Załącznik do zarządzenia nr 152/14 

Wójta Gminy Gnojno 

z dnia 31 grudnia 2014 r. 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI NA LATA 2015-2017 

§1. 1. Ogólna powierzchnia zasobu nieruchomości wynosi: 265,0169 ha. 

2. Struktura własności gruntów gminnych na dzień 31.12.2014 r. przedstawia się następująco (w ha): 

Wyszczególnienie 
Pow. ogó-

łem w ha 

Użytki 

rolne 

Grunty 

zabudo-

wane 

Grunty 

niezabu-

dowane 

i inne 

Tereny 

komunika-

cyjne 

Rowy 

Lasy 

i grunty 

leśne 

Nieu-

żytki 

Grunty wchodzące 

w skład gminnego zasobu 

nieruchomości 

265,0169 60,3532 16,4832 2,8429 179,1935 0,10 3,30 2,7441 

w tym: 

1) grunty przekazane w użytkowanie SP ZOZ – 0,4269 ha; 

2) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych – 0.4593 ha; 

3) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowej – 0,7032 ha; 

4) grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób prawnych – 1,110 ha. 

§ 2. 1. Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Wójt Gminy Gnojno. 

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

w użytkowanie wieczyste gruntów. 

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

łalności inwestycyjnej, a w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym bu-

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

§ 3. 1. Gminny zasób nieruchomości wykorzystywany będzie zgodnie z wiążącymi ustaleniami zawartymi 

w uchwałach budżetowych w poszczególnych latach. 

2. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości planowane są w wysokości: 

1) w roku 2015 – 300.000 zł;  

2) w roku 2016 – 300.000 zł; 

3) w roku 2017 – 420.000 zł. 

3. Wydatki związane z nabywaniem nieruchomości do gminnego zasobu planowane są w wysokości 

40.000 zł. 

§ 4. Wójt Gminy Gnojno zamierza w roku budżetowym 2015 sprzedać nieruchomości za łączną kwotę 

300.000 zł. 

§ 5. Wójt Gminy w latach 2015-2017 planuje uzyskanie kwoty 30.000 zł z tytułu użytkowania wieczystego, 

opłat za najem lokali i mieszkań komunalnych oraz dzierżawy gruntów. 

§ 6. Do gminnego zasobu nieruchomości w latach 2015-2017 zamierza się nabywać nieruchomości niezbędne 

do realizowania zadań własnych oraz wynikających z przepisów obowiązujących ustaw, np. dotyczących komuna-

lizacji mienia. 
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