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ZARZĄDZENIENr 64120|8
Wójta Gminy Fałków

zdnia 31 grudnia 2018 roku.

w sprawie prryjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomoŚci

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt,3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t,J ,Dz.U, z2015 r.poz.I5l5 r, zpożniejszymi zmianami), art. 25 ust.I i2
w związku z art, 23 ust.l pkt.3 i ust. 1 d ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (tj'Dz,IJ z2OI8 r.poz. 12| zpóŹ.zm,) WojtGminy zarzqdza co

następuje:

$1

Ptzyjąć plan wykorzystaniagminnego zasobu nieruchomości Gminy Fałków, na|ata
20 | 9 _ 2021, stanowiący załqcznik do niniej sz ego zaruądzenia,

$2

Wykonanie zarządzentapowierza się podinspektorowi ds. gospodarki gruntami mienia
komunalnę go i dziaŁa|ności gosp odarczej .

$3

Zarzqdzenie wchodzi w Życie z dniem 06.01.2019 r.
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'. ZaŁączntk
do zarządzenia nr 64 l2O|8

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na |ata 2019 _ 2021

I. Zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych
w użytkowanie wiecryste.

ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła:

a) zasób nieruchomości
b) grunty oddane w trwały zarząd
c) drogi własne

86,02 ha w tym:
5,66ha,

25,88 ha.
W zasobie brak nieruchomości oddanych w uz1tkowanie wieczyste

II. Prognoza

1. dot}iczącaudostępnienianieruchomości zasobu

Gmina Fałków zamietzaudostępnió nieruchomoŚci komunalne poprzez: sprzed,aŻ. oddanie w

dzierŻawę, najem lub użyczenie.

Plan 2019 2020 2021
sprzedac w drodze przetargu 1,50 ha 2,60ha 5,08 ha
W dzierŻawi ó nieruchomo ści
sminne

0,50 ha 05Oha 1,00 ha

2.

oraz nab}'waniem nieruchomości do zasobu

Wydatki związane ze sptzedaŻą i wydzierżawieniem nieruchomości grunto}\rych obejmują

koszty wynikaj4ce z przygotowania nieruchomoŚci do sprzedaŻy, do nabycia oraz

v'rydzierŻawienta i kształtowaó się będą na poziomie:

a) 2019 _ 8 000'00 zł,

b) 2020 _ 18 000,00 zł,

c) 2021_ 15 000,00 zł

2. rłrrływów osiąganvch z o

Trwały zarząd ustanowiono natzęcz placówek oświatowych, a te ustawowo zwolnione

są opłat.



W latach 2019 _202I Gmtna Fałków zamierzauzyskać dochody ztytułu gospodarowania

gminnym zasobem nieruchomości, na który składaj4 się:

III.Program zagospodarowania nieruchomości zasobu
1. plan wydzierżawiania i najmu nieruchomości :

W okresie objętym planem wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości planuje się

przekazarie przedmiotu najmu zgodnie Z umową dzierŻary pod budowę wieży

telekomunikacyjnych na okres 10 lat częśó nieruchomości gruntowej połozonej w

Fałkowie oznaczonej w ewidencji gruntów i budyŃów jako dztałkanr 669 oraz częśc

nieruchomoŚci gruntowej połozonej w Czermnie oznaczonej nr 146512

Stosownię do Uchwały Rady Gminy w Fałkowie NR XXD023412017

z dnra 30 listopada2017 r.

2.Nieruchomości gruntowe planowane do sprzedażv w drodze przetargu

w latachf}I9 -2021
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Rodzai dochodu Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021
Dochody znąmui
dzieriaw
składników
maiątkowych

Planuje się uzyskać
dochod w wysokości
ok' 40 000,00 zł

Planuje się uzyskać
dochód w wysokości
ok. 45 000 zł.,

Planuje się uzyskaó
dochód w wysokości
ok. 50 000 zł',

Wpływy ze sprzedaiy
nieruchomości
gruntowych

Planuje się uzyskać
dochód w wysokości
ok. 120 000,00 zł

Planuje się uzyskaó
dochod w wysokości
ok. 150 000.00

Planuje się uzyskać
dochód w wysokości
ok. 200 000,00

Lp. mlelscowosc działka Powierzchnia w ha uwagl
I Fałków 400 0,03
2. Fałków 626 0,06
3. Sułków r0312 0,0705
4, Czermno tI4U2 0.5085
5. Smyków- Gustawów 681/2 0,07
6. Wasosz 705/3 o)6
7. Turowice Rudzisko 143011 0,12
8. Skórnice 347 0,06
9. Starzechowice r312t5 O,1612
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