
ZARZJ\ D ZE NI E NRRMJ7/2010
 

BURMISTRZA OZAROWA
 

z dnia 22 .04.2010 r.
 

w sprawie: przyjecia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomosci 

Na podstawie art . 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie 

gminnym (tekst jednolity Oz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze ZITI.) oraz art. 25 ust. 2 

w zwiazku z art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami (tekstjednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze ZITI.) 

Bunnistrz Ozarowa zarzadza, co nastepuje: 

§ 1 

Przyjac plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchornosci Gminy Ozarow, na lata 

2010-2012, stanowiacy zalacznik nr 1 do niniejszego zarzadzenia, 

§2 

Wykonanie zarzadzenia powierza Sl~ Kierownikowi Referatu Rolnictwa Gospodarki 

Gruntarni . 

§4 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia. 



Zalacznik nr 1 do zarzadzenia ill RM/7/20 10 
Burmistrza Ozarowa z dnia 22.04 .2010 r. 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchornosci Gminy Ozarow
 
na lata 2010 -2012.
 

1.	 Zestawienie powierzclmi nieruchornosci zasobu oraz nieruchomosci oddanych 
w uzytkowanie wieczyste. 

Powierzchnia gmirmego zasobu nieruchornosci na 31 pazdziernika 2009 r. wynosila: 
221,02 ha w tym: 
a) uzytki roIne - 49,32 ha w tym: 

- grunty orne - 35,90 ha,
 
- sady - 0,76 ha,
 
- laki trwale - 2,35 ha,
 
- pastwiska trwale - 1,76 ha,
 
- grunty rolne zabudowane - 8,55 ha,
 

b) grunty lesne oraz zadrzewione i zakrzewione - 3,36 ha, 
c) grunty zabudowane i zurbanizowane - 168,34 ha w tym:
 

- tereny mieszkaniowe - 10,46 ha,
 
- tereny przernyslowe - 9,55 ha,
 
- inne tereny zabudowane - 5,30 ha,
 
- zurbanizowane tereny niezabudowane - 11,62 ha,
 
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe - 5,21 ha,
 
- tereny komunikacyjne - 126,20 ha .
 

Wykaz nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste 

1.0. Polozenie Numer Dzialki Powierzchnia 
I. Ozar6w 683 0,0387 

684/2 0,0063 
1780/1 0,2269 
768/24 0,0168 
768/36 0,0138 
768/69 0,0233 
768/85 0,0114 
1802/2 0,0073 
197/2 0,0042 

1800/2 0,0065 
906/1 0,0612 
90613 0,1196 
907/1 0,3463 
907/2 0,2743 
1757/1 0,2032 
1757/2 0,0800 
1757/3 0,0129 
1757/4 0,0106 
906/4 0,2250 

2. Lasocin 2519/1 0,0969 
3. \Vyszmont6w 57l/3 0,5886 

593/2 0,3759 
594/7 0,3516 

4. RAZEM 3,1013 



Grunty Skarbu Panstwa bedace w uzytkowaniu wieczystym Gminy wynosza
 
2,9729 ha i stanowia ulice oraz parkingi .
 
Ewidencja gminnego zasobu nieruchomosci prowadzona jest w postaci rejestru
 
gruntow komunalnych zawierajacego: polozenie dzialki, numer ewidencyjny,
 
powierzchnie, podstawe prawna nabycia, oznaczenie KW, forme
 
zagospodarowania (np. dzierzawa, sprzedaz, uzytkowanie wieczyste) .
 

2.	 Prognoza: 
a) udostepnienia nieruchomosci zasobu oraz nabywania nieruchomosci do 

zasobu; 
przygotowany plan wykorzystania grninnego zasobu nieruchornosci nakresla 
jedynie glowne kierunki dzialan, W stosunku do kazdej nieruchornosci 
rozstrzygniecia 0 sposobie i formie jej zagospodarowania beda zapadaly 
indywiduaInie. Gminny zas6b nieruchomosci bedzie wykorzystywany zgodnie 
z ustaleniami, kt6re beda wynikaly z uchwal budzetowych na lata 2010, 2011 
i 2012 w formach prawnych przewidzianych w ustawie kodeks cywilny oraz 
ustawie 0 gospodarce nieruchomosciarni , 
Nabywanie nieruchomosci do zasobu w drodze zakupu, komunalizacji lub innych 
formach przewidzianych prawem, nastepowac bedzie w zwiazku z koniecznoscia 
realizacji zadan wlasnych oraz realizacja innych cel6w publicznych 
w szczegolnosci powiekszenie teren6w mieszkaniowych oraz inwestycyjnych, 
budowa dr6g i chodnik6w. Trudno jest okreslic wielkosc powierzchni jaka 
w okresie obowiazywania planu moze wejsc do zasob6w, 

b) poziomu wydatk6w zwiazanych z udostepnieniern nieruchornosci zasobu oraz 
nabywaniem nieruchornosci do zasobu; 

wydatki zwiazane ze zbywaniem, regulowaniem stan6w prawnych oraz 
udostepnianiern nieruchomosci z zasobu stanowia glownie koszty sporzadzania 
operatow szacunkowych, dokumentacji geodezyjnych - podzialy, ogloszen 
w prasie, oplat sadowych i notarialnych oraz wypis6w i wyrys6w. Koszty te moga 
ksztaltowac sie w granicach 30 tys. zl. rocznie. 
Wydatki zwiazane z nabywaniem nieruchornosci do zasobu beda uzaleznione od 
potrzeb okreslonych w uchwalach budzetowych w poszczeg6lnych latach. W roku 
2010 zaplanowano 150 tys. zl. na wykupy nieruchomosci: 
- Ozarow dzialka nr ew. 1673/2, 1676/2 i 1677/2 0 pow. 4317 m2 (na powiekszenie 
terenu ZGKiM), 
- Ozarow dzialka nr ew. 4511,48/4,48112,4911,49/3,50,55,63/1, 1222/3 i 1297 
o pow. 39837 m2 (pod tereny inwestycyjne),
 
- Prusy dzialka nr ew. 409119 0 pow. 794 m2 (pod poszerzenie drogi gminnej),
 
- Szyman6wka dzialka nr ew. 197 0 pow. 1700 m2 (pod poszerzenie drogi
 
grninnej),
 

c) wplyw6w osiaganych z oplat z tytulu uzytkowania wieczystego, sprzedazy, 
dzierzaw i najmu oraz oplat z tytulu trwalego zarzadu; 

przewidywane wplywy do budzetu grniny w latach 2010 - 2012 wyniosa 
1.661,5 tys. zl. z tego: 
- z tytulu uzytkowania wieczystego - 19 tys. zl ., 
- ze sprzedazy - 1.500 tys. zl ., 
- z dzierzaw i najmu - 140 tys. zl ., 
- z tytulu trwalego zarzadu - 2,5 tys. zl. , 



d) dotyczaca aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchornosci 
oddanych w ui.yt.kowanie wieczyste oraz oplat z tytulu trwalego zarzadu; 

na roku 2012 planuje sie aktualizacje oplat z tytulu uzytkowania wieczystego oraz 
trwalego zarzadu. 

3.	 Program zagospodarowania nieruchornosci zasobu: 
a) plan wydzierzawiania nieruchornosci i najmu lokali; 
program zagospodarowania nieruchomosci z zasobu gminy na lata 2010- 2012 
zaklada kontynuacje dotychczasowych urnow dzierzawy i najmu. Nowe umowy 
obejmowac beda wylacznie nieruchornosci, kt6re nie zostaly przeznaczone do 
sprzedazy, Prognozowane wplywy do budzetu gminy z tego tytulu, beda 
ksztaltowac sie na niezmienionym poziomie. Ewentualny wzrost dochodu bedzie 
zalezal od ilosci nowo zawartych um6w. 
W w/w okresie planuje sie oddanie w dzierzawe dzialki polozonej w Ozarowie 
oznaczonej numerem ewidencyjnym 496/4 0 pow. 0,37 ha, 

b) plan sprzedazy dzialek rolnych; 
sprzedaz dzialek pozostajacych w zasobie uzalezniona bedzie od wyrazenia woli 
ich nabycia przez rolnikow, W miare naplywu wniosk6w, uruchamiana bedzie 
procedura sprzedazy, po uprzednim podjeciu przez Rade Miejska uchwaly 
zezwalajacej na sprzedaz nieruchornosci dla kazdego przypadku oddzie1nie. 
W w/w okresie planuje sie sprzedaz dzialek rolnych polozonych 
w miejscowosci Karsy oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 

141 0 pow. 0,17 ha,
 
143 0 pow. 0,60 ha,
 
1450 pow. 0,17 ha,
 
1490 pow. 0,17 ha.
 

Prognozowany doch6d do budzeru gminy z tytulu sprzedazy tych dzialek wyniesie 
ok. 10 tys . zl ., 

c) plan sprzedazy nieruchomosci budowlanych niezabudowanych i zabudowanych; 
gmina Ozarow gospodaruje zasobem nieruchornosci zgodnie z zasadami 
racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiazujacych przepis6w prawa 
uwzgledniajac w pierwszej kolejnosci potrzeby spolecznosci lokalnej 
i realizacje zadan publicznych. Gminny zas6b nieruchornosci jest wykorzystywany 
na cele rozwojowe gminy i dla potrzeb zorganizowanej dzialalnosci inwestycyjnej. 
Zalozenia te dotycza w szczegolnosci realizacji budownictwa mieszkaniowego 
oraz zwiazanych z tyrn budownictwem urzadzen infrastruktury technicznej 
realizacj i istotnych ce16w publicznych oraz budowy dr6g. 
Gminna posiada na terenie miasta Ozarowa w terenach mieszkaniowych 
35 dzialek budowlanych niezabudowanych kazda z nich 0 powierzchni 
ok. 900 m2 przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. 
W trzyletnim okresie planuje sie sprzedaz w drodze przetargu ustnego 
nieograniczonego okolo 20 dzialek. Prognozowany dochod do budzetu gminy 
z tytulu sprzedazy wyniesie ok. 450 tys. zl ., 
Planuje sie rowniez sprzedaz nieruchornosci : 

• niezabudowanych 
- Ozarow ul. Kolejowej dzialka ill ew. 14470 pow. 682 m2

, 

ul. Pszenicznej dzialka ill ew. 100917 0 pow. 583 m2
, 

ul. Lesnej dzialka ill ew. 452/7 0 pow. 2719 m2
, 

- Sob6tka dzialka ill ew. 366/20 pow. 6555 m2
, 

3
 



- Janik6w dzialka ill ew. 720 0 pow. 500 m2
,
 

- Stroza dzialka ill ew. 54/20 pow. 500 m2
.
 

• zabudowanych 
Ozarow Osiedle Wzg6rze dzialka nr ew. 1790/180 pow. 350 m2 

dzialka ill ew. 1790/19 0 pow. 112 m2 

dzialka ill ew. 1790/121 0 pow. 1860 m2 

stanowiacych wlasnosc Gminy Ozarow oraz sprzedaz prawa uzytkowania 
wieczystego dzialka nr ew. 1803/177 0 pow. 340 m2
 

dzialka ill ew. 1803/178 0 pow. 9 m2
 

dzialka nr ew. 1803/179 0 pow. 105 m2
 

dzialka ill ew. 1803/310 0 pow. 428 m2
 

ustanowionego na nieruchomosciach stanowiacych wlasnosc Skarbu 
Pailstwa(zabudowanych bud ynkiem Hotelu),
 
- W61ka Chrapanowska dzialka nr ew. 372 0 pow. 5900 m2 (zabudowana
 

budynkiem bylej Szkoly Podstawowej),
 
Lasocin dzialka ill ew. 2510 0 pow. 3200 m2 (zabudowana budynkiem
 
bylej Mleczarni),
 
Gliniany dzialka nr ew. 714 0 pow. 1000 rn2 (zabudowana budynkarni po
 
K6lku Rolniczyrn).
 

Dopuszcza sie rowniez zbycie nieruchomosci w drodze bezprzetargowej na wniosek 
osob fizycznych i prawnych, kt6rym przysluguje prawo nabycia w tym trybie . 
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