
ZARZĄDZENIE nr 109/2007 

WÓJTA GMINY LUBRZA 

z dnia 5 grudnia 2007r. 

 

w sprawie zatwierdzenia planu zagospodarowania gminnego zasobu nieruchomości na 

lata 2008, 2009 i 2010. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1009r. o samorządzie gminnym 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62,poz. 558, Nr 113 , poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 

175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 25 ust. 1 w związku z art.. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 

dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603, 

Nr 281, poz. 2782, z 2005r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459, z 2006r. 

Nr 104, poz. 708, Nr 220 poz. 1600 i 1601, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) zarządza się, co 

następuje : 

 

§ 1. 

Zatwierdza się plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata : 2008, 2009 i 

2010, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowiskowi pracy do spraw 

gospodarki mieniem. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             Załącznik do zarządzenia nr 109/2007 

        Wójta Gminy Lubrza 

        Z dnia 5 grudnia 2007r. 

 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości na rok 2008 oraz na lata 2009 i 2010 

 

ROK 2008 

 

Sprzedaż działek gruntu – dochód 130 000,00 złotych 

Działka nr 267/2 w Krzyżkowicach  2 000,00 zł 

 

Sprzedaż lokali – dochód 128 000,00 zł 

Lokal użytkowy w budynku nr 2 w Dytmarowie z udziałem lokalu w gruncie tj. 

w działce nr 137/1 k.m 8 o pow. 0,25 ha – 80 000,00 złotych. 

Lokale mieszkalne i użytkowe w budynku Trzebina 2 Z udziałem lokali w gruncie tj. w 

działce nr 694/1 km 2 o pow. 0,1224 ha – 48 000,00 złotych. 

 

Sprzedaż działek gruntu i lokali odbywać się będzie zgodnie z Uchwałą Nr VIII/75/03 Rady 

Gminy w Lubrzy z dnia 23 października 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, 

zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na 

okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. Z 2004r. Nr 6 poz. 118) 

 

Dzierżawa działek gruntu – dochód 3 500,00 złotych. 

Działki stanowiące własność Gminy Lubrza są dzierżawione na okres do 3 lat. W 

wyjątkowych przypadkach, za zgodą Rady Gminy, Wójt Gminy może wydzierżawić 

nieruchomość na okres dłuższy. 

Czynsz dzierżawny naliczany jest zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Lubrza Nr 42/2003 

w sprawie stawek czynszu gruntów komunalnych i budowli użytkowanych rolniczo z dnia    

10 maja 2003r. oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Lubrza Nr 214/2005 z dnia 13 czerwca 

2005r. i Nr 292/2006 z dnia 3 marca 206r. zmieniające zarządzenie w sprawie stawek czynszu 

gruntów komunalnych i budowli użytkowanych rolniczo. 

 

 

 



Użytkowanie wieczyste gruntów – dochód 3 000,00 złotych 

 

Lata 2009 – 2010 

 - W związku z systematycznym zmniejszaniem się gminnego zasobu nieruchomości 

(sukcesywna sprzedaż nieruchomości gruntowych i lokalowych) szacuje się sprzedaż działek 

gruntów i lokali na wartości : 

-w roku 2009 – 40 000,00 złotych 

- w roku 2010 – 35 000,00 złotych 

 

- Dochody z tytułu dzierżawy gruntów ( niezabudowanych o łącznej powierzchni 7,46 ha 

oraz zabudowanych o łącznej powierzchni 0,45 ha) w roku 2009 i 2010 – szacuje się 

wstępnie na poziomie roku 2008 tj. na 3 500,00 złotych. 

 

- Dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów (o łącznej powierzchni 3,11 ha) 

szacuje się na poziomie roku 2008 tj. na kwotę 3 000,00 złotych. 

 

- W roku 2010 dokonana zostanie aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości. W związku z powyższym szacuje się wzrost dochodu z tego tytułu o 

około 20 – 25 % wartości tj. około 750 złotych. 

 

 


