Zarządzenie Nr 11/18
Burmistrza Śmigla
z dnia 31 grudnia 2018 roku
w sprawie przyjęcia 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 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 25 ust. 1, 2 i 2a o gospodarce nieruchomościami (tekst
jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) zarządzam, co następuje:
§1.
Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Śmigiel, na lata
2019-2021, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Śmigla.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/18
Burmistrza Śmigla z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan wykorzystania
zasobu nieruchomości stanowiących własność
Gminy Śmigiel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste
– na lata 2019 - 2021
1. Podstawa prawna.
Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu stanowią przepisy
art. 25
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 2204)
Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawierać ma on w szczególności:
1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości Gminy 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 opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy
oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości
Gminy,
d) aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy oddanych
w użytkowanie wieczyste 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 2019 r., 2020 r. i 2021 r., w formach prawnych
przewidzianych w ustawie Kodeks cywilny, ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami.
2. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.
Gospodarowanie zasobem nieruchomości polega w szczególności na:
1) ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości,
2) zapewnieniu wyceny nieruchomości zasobu,
3) sporządzaniu planów wykorzystania zasobu,
4) zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem,
5) wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości
udostępniane z zasobu,
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 własności nieruchomości przez zasiedzenie oraz
założenie Księgi Wieczystej i wpisy w Księgach.
3. Zestawienie mienia gminnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017r.
1) URZĄD MIEJSKI ŚMIGLA
Grunty w tym:
- Rolne, działki 158,0378 ha
- Parki, lasy 45,1330 ha
- Oddane w wieczyste użytkowanie 31,6361 ha
- inne tereny zabudowane, grunty zajęte pod budynki i urządzenia związane z administracją
12,2592ha
- kompleks sportowo-rekreacyjny oraz zbiorniki zabezpieczenia Przeciwpożarowego przy
ul. Winnickiej w Śmiglu 0,7967 ha
- tereny sportowo-rekreacyjne 12,8878 ha
- stawy 10,4579 ha
- nieużytki 6,9181 ha
- Grunt przy przychodni lekarskiej w Śmiglu 0,2629 ha
- Grunty oddane przez Skarb Państwa Gminie Śmigiel w użytkowanie wieczyste 27,6518 ha
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:
- drogi, chodniki, ulice 309,6406 ha
- rowy 50,7130 ha
2) OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚMIGLU
budynki w tym:
- budynek OPS 1 szt.
3) SAMORZĄDOWE GIMNAZJUM ISZKOŁA PODSTAWOWA W BRONIKOWIE
Grunty i budynki w tym:
- budynek szkoły (pałac wraz z gruntem) 1,8828 ha
- grunty rolne pracownicze 1,8000 ha
- Grunty zabudowane świetlicą wiejską 0,1860 ha
4) ZESPÓŁ SZKÓŁ W CZACZU
Grunty w tym:
- rolne (Karśnice, Nowy Białcz, Czacz i Stary Białcz) 3,1522 ha
- pod budynkami (przy domu wiejskim w Czaczu) 0,2538 ha
- drogi (Czacz Wielichowska ) 0,014 ha
- park przypałacowy 5,0773 ha
Zespół pałacowy – budynki, w tym:
- Pałac ( główny budynek szkoły)
- Budynek szkolny-oficyna przypałacowa
- Budynek gospodarczy 2 sztuki
- Piwnica lodownia
- Dom Wiejski w Caczu
5) SZKOŁA PODSTAWOWA W STAREJ PRZYSIECE DRUGIEJ
Grunty w tym:
- rolne , łąki, sady (Karmin, Wonieść, Stara Przysieka Druga,) 6,0795 ha
- pod budynkami (Wonieść, Stara Przysieka Druga) 0,67 ha

- nieużytki 0,04 ha
- grunty różne 0,007 ha
Budynki w tym:
- budynek szkolny nr A w Starej Przysiece Drugiej z salą gimnastyczną
- budynek szkolny nr B w Starej Przysiece Drugiej
- budynek szkolny nr C w Starej Przysiece Drugiej
- budynek szkolny w Wonieściu
- budynek gospodarczy w Starej Przysiece Drugiej
- budynek gospodarczy w Wonieściu
- budynek gospodarczy w Wonieściu ( szopa)
6) ZESPÓŁ SZKÓŁ W STARYM BOJANOWIE
Grunty w tym:
- rolne (Sierpowo, Bruszczewo) 0,4745 ha
Budynki w tym:
- Budynek szkolny w Starym Bojanowie ul. Szkolna 6
- budynek przedszkola w Starym Bojanowie ul. Główna 62
- budynek kotłowni w Starym Bojanowie ul. Główna 62 ( przy przedszkolu)
7) SKOŁA PODSTAWOWA W ŚMIGLU
- budynek szkolny w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5
- sala gimnastyczna w Śmiglu ul. M. Konopnickiej 5
- podjazd dla osób niepełnosprawnych wykonany przy budynku szkolnym w Śmiglu
8) SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŚMIGLU
Budynki w tym:
- budynek schroniska
9) PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ŚMIGLU
Grunty w tym:
- pod budynkami i place zabaw 1,2571ha
Budynki w tym:
- budynek przedszkolny w Śmiglu ul. Leszczyńska 13
- budynek przedszkolny w Śmiglu Al. Bohaterów 7
- pawilon ogrodowy Śmigiel Al. Bohaterów 7
- budynek szkolny w Żegrówku
- budynek gospodarczy w Żegrówku
10) CENTRUM KULTURY W ŚMIGLU
- grunty 0,5337 ha
Budynki w tym:
- budynki centrum kultury Śmigiel ul. Kościuszki
- budynek Gminnego Centrum Informacji
- budynek - garaż
11) OŚRODEK KULTURY FIZYCZNEJ I REKREACJI W ŚMIGLU
- grunty 1,8742 ha
Budynki w tym:
- sala gimnastyczna ( znajdująca się przy basenie)
- budynek gospodarczo-socjalny

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej w tym:
- basen kąpielowy
- brodzik przy basenie
- stadion sportowy w Śmiglu
- boisko treningowe
- boisko przy ul. Kościuszki
- komplet boisk sportowych „Orlik”
- korty tenisowe przy ul. Kościuszki
12) ZAKŁAD WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNY W ŚMIGLU SPÓŁKA Z O. O
Działki oddane w użytkowanie wieczyste:
a. działki nr 295/5 o pow. 0.25.49 ha, położonej w Nietążkowie, objętej księgą wieczystą
Kw 41760 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie,
tj. przepompowni ścieków ze stacją zlewczą,
b. działki nr 123/4 o pow. 0.78.00 ha, położonej w Bronikowie, objętej księgą wieczystą
Kw 41761 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie, tj. stacji
uzdatniania wody,
c. działki nr 184/1 o pow. 0.07.85 ha, położonej w Brońsku, objętej księgą wieczystą
Kw 32337 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie,
tj. ujęcie,
d. działki nr 252/1 o pow. 0.16.77 ha, działki nr 183/1 o pow. 0.15.86 ha i działki
nr 185/1 o pow. 0.02.33 ha, położonych w Brońsku, objętych księgą wieczystą
Kw 32338 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie, tj. stacja
uzdatniania wody,
e. działki nr 519/2 o pow. 0.93.86 ha i działki nr 1309 o pow. 0.02.77 ha, położonych
w Śmiglu, objętych księgą wieczystą Kw 42685 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności budynków i innych
urządzeń wzniesionych na gruncie, tj. stacji uzdatniania wody,
f. działki nr 269/3 o pow. 0.11.59 ha położonej w Spławiu, objętej księgą wieczystą
Kw 37389 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych
oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych na gruncie, tj. stacji
uzdatniania wody,
g. działki nr 256/2 o pow. 0.24.00 ha działki nr 260/1 o pow. 0.07.00 ha i działki
o nr 253/1 o pow. 0.05.00 ha, położonych w Robaczynie, objętych księgą wieczystą
Kw
32765 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg
Wieczystych oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych
na gruncie, tj. ujęcie,
h. działki nr 209/1 o pow. 0.12.20 ha, działki nr 387/2 o pow. 0.06.30 ha, położonych
w Karminie – Chełkowo i działki nr 404/7 o pow. 0.65.36, położonej Przysiece
Polskiej, objętych księgą wieczystą Kw 37389 prowadzoną przez Sąd Rejonowy
w Kościanie Wydział Ksiąg Wieczystych oraz prawo własności budynków i innych
urządzeń wzniesionych na gruncie, tj. przepompownia wody Karmin i stacja
uzdatniania wody,
i. działki nr 157/1 o pow. 2.00.00 ha położonej w Koszanowie, objętej księgą wieczysta
Kw nr 12814 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Kościanie Wydział Ksiąg

Wieczystych oraz prawo własności budynków i innych urządzeń wzniesionych
na gruncie tj. oczyszczalni ścieków.
Ponadto ZW-K w Śmiglu Sp. z o.o. posiada:
- budynki w Koszanowie: pompownia pośrednia oczyszczalni, pompownia główna
oczyszczalni, budynek odwodnienia osadu, budynek wielofunkcyjny oczyszczalni, budynki
w Śmiglu: budynek odżelaziania wody, wieża ciśnień, pompownia wody,
- budynek stacji uzdatniania wody w Bronikowie,
- Stację wodociągową w Brońsku,
- pompownię wodociągową w Robaczynie,
- hydrofornię w Spławiu,
- pompownię i stacje uzdatniania wody w Karminie,
- pompownię ścieków ze stacją zlewczą w Nietążkowie,
- nieruchomość gruntową wraz z dwoma studniami głębinowymi w Starym Bojanowie –
działka nr geod. 115/13,
- budynek nieczynnej hydroforni położony w Starym Bojanowie przy ul. Głównej 92.
4. Nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Śmigiel.
Nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy w latach 2019–2021 będzie następowało poprzez:
1) zakup, zamianę,
2) komunalizację, gdzie przedmiotem postępowania jest przeniesienie własności
nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz Gminy wraz ze wszelkimi obciążeniami
i prawami osób trzecich,
3) nabywanie 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 ze zm.), art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204), art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1474),
4) inne czynności prawne jak np. pierwokup, zasiedzenie.
Do gminnego zasobu będą nabywane nieruchomości służące realizacji zadań własnych.
Na powiększenie majątku gminnego wpływ mają również przeprowadzane inwestycje.
W latach 2019 – 2021 nabywanie nieruchomości realizowane będzie w ramach
posiadanych środków finansowych zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata.
5. Prognoza dotycząca wykorzystania nieruchomości Gminy.
1) Zbywanie nieruchomości
Zbywanie nieruchomości gminnych odbywa się zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego.
W roku 2019 – 2021 przewiduje się zbycie nieruchomości w następujących formach:
a) w drodze przetargu nieograniczonego:
- sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo jednorodzinne
i budownictwo zagrodowe (ok. 15 działek),
- sprzedaż nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod rzemiosło, usługi i pod
inwestycje (ok. 6 działek)
- sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, rolnych (ok. 10).

b) w drodze bezprzetargowej:
- sprzedaż udziału w prawie własności w nieruchomości wspólnej związanego ze sprzedażą
lokalu mieszkalnego na rzecz najemców. Prognozuje się, że liczba sprzedanych lokali będzie
wynosiła: w 2019r. – 8, w 2020r. – 8, w 2021r. – 7,
- sprzedaż nieruchomości gruntowych na poprawienie zagospodarowania nieruchomości
przyległych (ok. 9 działek),
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych położonych
na terenie gminy Śmigiel (56 nieruchomości).
W latach 2019–2021 przewiduje się sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy
Śmigiel w ramach realizacji wniosków w sprawie ich nabycia.
2) Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:
W związku z ustawą z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
w roku 2019 z mocy w/w ustawy zostanie przekształconych w prawo własności
56 nieruchomości. Opłata za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste będzie
wnoszona przez okres 20 lat, chyba że właściciel zadeklaruję zapłatę opłaty jednorazowo.
3) 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.
a) Dzierżawa:
Dzierżawa gruntów stanowiących własność Gminy Śmigiel obejmuje: 105 umów dzierżawy
gruntów na cele rolne oraz 15 umów dzierżawy oraz użyczenia gruntów pod działalność
gospodarczą, ogrody przydomowe, pasy zieleni i inne. Program gospodarowania gminnym
zasobem nieruchomości na lata 2019–2021 zakłada kontynuację dotychczasowych umów
dzierżaw.
b) Najem:
Najem lokali stanowiących własność Gminy Śmigiel obejmuje: 11 umów najmu na lokale
użytkowe.
c) Trwały zarząd:
W trwały zarząd Gmina Śmigiel nie oddała żadnych nieruchomości gruntowych.
W latach 2019–2021 oddanie nieruchomości w trwały zarząd będzie następowało
w zależności od złożonych przez dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych
wniosków o ustanowienie trwałego zarządu.
d) Dane o innych niż własność prawach majątkowych
Oprócz własności prawa majątkowego Gmina Śmigiel posiada w użytkowaniu wieczystym
grunt Skarbu Państwa stanowiący linię kolejową wąskotorową Śmigielskiej Kolei
Dojazdowej na odcinku Stare Bojanowo – Śmigiel – Wielichowo o łącznej długości 24 km,
czyli powierzchni 27.6518 ha, stanowiącej wartość 1.960.020,00 zł.

4) Zmiana przeznaczenia gruntów poprzez przygotowanie i wydawanie decyzji
o warunkach zabudowy
6. Wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu.
Na podstawie analizy lat poprzednich szacuje się, że wydatki związane z udostępnianiem
nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu wyniosą w 2019 r.
ok. 70 tys. zł.
Wyżej wymieniona kwota zostanie przeznaczona m.in. na:
- sporządzanie operatów szacunkowych dotyczących wycen zbywanych nieruchomości oraz
ustalania opłat za przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- 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.
7. Dochody z gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości.
1) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste w latach 2019–2021:
Prognozowane wpływy z tytułu opłat za użytkowania wieczystego gruntu w roku 2019
wyniosą ok. 88 tys. zł.
W latach 2019-2021 przewiduje się wzrost wpływów w tej grupie dochodów, który
warunkowany będzie aktualizacją opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
Prognoza wpływów z tytułu opłat za użytkowanie
wieczyste w tys. zł
2019 r.
2020 r.
2021r.
88

90

92

2) Dochody z najmu i dzierżawy:
W roku 2019 planuje się uzyskać dochód w wysokości 2.150 tys.
W latach 2020–2021 szacuje się uzyskanie dochodu na poziomie roku 2019, zwiększonego
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. Prognozowane wpływy z tytułu
najmu i dzierżawy będą się kształtowały wg poniższej tabeli.
Prognoza wpływów z tytułu najmu i dzierżawy w tys. zł
2019 r.

2020 r.

2021 r.

2.150

2.200

2.250

3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości:
Prognozowane wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego nieruchomości w tys. zł
Rok
Rodzaj
nieruchomości

Lokale mieszkalne
Nieruchomości
gruntowe
SUMA

2019 r.

2020 r.

2021 r.

200

200

180

320

340

360

520

540

540

W 2019 roku szacowany dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa
użytkowania wieczystego wyniesie ok. 520 tys. zł. Wpływy z tytułu sprzedaży lokali
mieszkalnych wyniosą 200 tys. zł, wpływy z tytułu przekształcenia praw użytkowania
wieczystego w prawo własności wyniosą 20 tys. zł, natomiast wpływy z tytułu sprzedaży
nieruchomości gruntowych - 300 tys. zł.
W kolejnych latach prognozuje się wzrost lub utrzymanie na tym samym poziomie wpływów
z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych oraz z tytułu sprzedaży nieruchomości gruntowych
pod budownictwo jednorodzinne i zagrodowe oraz na cele inwestycyjne.
Podsumowanie
Lp. Tytuł prawny dochodu
1.
2.
3.

Opłaty
za
użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
Wpływy z tytułu odpłatnego
nabycia prawa własności oraz
prawa
użytkowania
wieczystego nieruchomości
SUMA

Prognoza wpływów w tys. zł
2019 r.
2020 r.
2021 r.
82
84
86
2.150

2.200

2.250

520

540

540

2.752

2.824

2.876

Plan wykorzystania nieruchomości gminnego zasobu nieruchomości zakłada wzrost
dochodów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochodów z najmu i
dzierżawy nieruchomości.
Na podstawie analizy wykorzystania zasobu mienia komunalnego szacuje się, iż
wpływy z tytułu najmu i dzierżawy stanowią główne źródła dochodów. Prognozuje się, że
wysokość dochodów wyniesie: w 2019 r. – 2.150 tys. zł; w 2020 r. – 2.200 tys. zł; w 2021 r.
– 2.250 tys. zł.
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