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ZARZADZENIE NR #.#iO1 7

BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia.f..*sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjecia planu lvykorzystania zasobu nieruchomoSci gminnych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustanvy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2016 r., poz. 446, poz.  1579, poz.  1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935 wzwiqzku z art.
25 ust. 1 i 2 ustarvy z dnia 21 sieapnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoSciami (Dz.U. z 2016
I., poz. 2147, poz. 2260, z 2017 I. poz. 820) zarzqdzam, co mast?puje:

§ 1.  Przyjmuje sis plan lvykorzystania zasobu nieruchomoSci stanowiacych wlasnoS6 gminy
Drawsko  Pomorskie  sporzqdzony  na  lata  2017-2019,  stanowiqcy  zalqcznik  do  niniejszego
zarzadzenia.

?  2.  Wykonanie  zarzadzenia  powierza  sis  Kierownikowi  Referatu  Urbanistyki,  Rozwoju
Lokalnego i Gospodarki NieruchomoSciami.

? 3. Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
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PLAN

Zaiacznik do zarzadzenia
rza Drangska
2017 z dltia 2017 r-

iRTrKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOScI
sTANOWI4CYCH WLASNOS€

GMINY DRAWSKO POMORSKIE

SP ORZ4D ZONY
NA LATA 2017-2O19

URZAD RrmJSRI W DRAWSIflJ POMORSIan4
uI. Gen. WI. Sikorskiego 41, 78-500 Drawske Pomorskie
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I. ln7PROWADZENIE_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r

Gminny  zas6b  nieruchomoSci  utworzony  zostal  z  mocy  prawa  i  stanowi  wszystkie
nieruchomoSci   bedqce    we    wladaniu    gminy   Drawsko    Pomorskie,    kt6re    zostaly   ujete
w ewidencji gnmt6w pozwalajacej na ich identyfikacje ze wzgledu na oznaczenie nieruchomoSci
wedfug danych katastralnych (ur dzialki, obreb, powierzchnia terenu) oraz podstarvy prawlej iCh
nabycia  (np.  decyzja  komunalizacyjna,  alct  notarialny)  dzi?ki  czemu  mozliwe jest  wlaSciwe

gospodarowanie maj atkiem komunalnym, kt6ry gmina ma w swoim posiadaniu.
Plan lvykorzystania gminnego zasobu nieruchomoSci Gminy Drawsko Pomorskie nakrefla

j edymie gI6l-e kienmki dzialah zwiqzanych z gospodarowaniem mieniem gmilmym. Zarzqdzanie
odbywa sis   w spos6b zgodny z zasadami prawidiowej  gospodarki, w oparciu o obowiazujape

przepisy prawa.

Gminny  zas6b  nieruchomoSci  moZe  bye  lvykorzystywany  na  cele  rozwojowe  gminy
i  zorganizowanej   dzialalnoSci  inwestycyjnej)  a  w  szczeg61noSci  na  realizacje  budovIliCtWa
mieszkaniowego  oraz  zwiapanych  z  tym  budolunictwem  urzadzeh  infrastrmktury  technicznej)
a takZe na realizacje innych ce16w publicznych.

Za realizacje  zadah zwiapanych z prawidiolvym  gospodarowaniem  zasobem  gminnym
odpowiedzialny jest Referat Urbanistyki, Rozwoju Lokalnego i Gospodarki NieruchomoScialni
Urzedu Miejskiego w Drawsfu Pomorskim.

H. PODSTAWA PRA|n7NA OPRACOWANIA

Zgodnie z art. 24 ust.  1 ustarvy z dnia 21 sieapnia 1997 r o gospodarce nieruchomoSciami

:J:.rm:hZ:mUo.§ czi , 2ke::r6el rs:i:z*ia2 ::z7e dzm:o6tinwia=:)§ c:ogrm=#em:eo zzoasstoa;u o:deanrech:muo£cionwa=e?
wieczyste oraz nieruchomoSci bedace przedmiotem uZ)rfkowania wieczystego gminy.

W mySl art.  25  -v.  ustarvy Gminnym zasobem nieruchomoSci  gospodaruje Burmistrz
Drawska Pomorskiego lvykonujacy czynnoSci, o kt6rych mowa w art. 23  ust.  1  oraz sporzadza

plan   lvykorzystania   zasobu,   przygotovllje   OPraCOWania   geOdeZyjnO-Prarune   i   PrOjektOWe,
dokonuje  podzialy  oraz  scalenia  i  podzialy  nieruchomoSci,  a  takZe  lvyposaZa  je,  w  miare
moZliwoSci, w niezbedne urzadzenia infrastrmktury technicznej.

Plan lvykorzystania zasobu opracowuje sis na okres 3 1at, zawiera on w szczeg61noSci:

1 ) zestawienie powierzchni nieruchomoSci zasobu oraz nieruchomoSci oddanych w uZ)rfkowanie
wieczyste;

2) prognoze:
a) dotyczapa udostepnienia nieruchomoSci zasobu oraz nabywania nieruchomoSci do zasobu,
b) poziomu lvydatk6w zwiapanych z udostepnieniem nieruchomoSci zasobu oraz nabywaniem nie-
ruchomoSci do zasobu,
c)  lxplyw6w  osiaganych  z  oplat  z  tyrfufu  uz)rfkowania  wieczystego  nieruchomoSci  oddanych
w uZ)rfkowanie wieczyste oraz oplat z tyrfufu trwalego zarzadu nieruchomoSci,
d)  dotyczaca  alrfualizacji  oplat  z  tytufu  uz)rfkowania  wieczystego  nieruchomoSci  oddanych
w uz)rfkowanie wieczyste oraz oplat z t)rfrfu trivalego zarzadu nieruchomoSci;

3) program zagospodarowania nieruchomoSci zasobu.
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m SKLAD GRrmINEGO ZASOBU PRERUCHOMOScI________   __           _      _          _                    _           __                                                    _                _                                                                                                                                                                                                                                                      _                                    _                      _   _    _             _       _     ______i-_                     -        -

Gmirmy  zas6b  nierpehorno5ci  stanowia nieruchomofci  kt6re  w driu - wejfcia w fry_gis_
_ugfLa_Try a dria 2 1 siexpnia 1997 I. a gospodarce nierucfromofcia]]dr (I.i. Dz. U. z 201S I_,___poz. 2_1_iH
z p6in, zmJ stanowiky wlasnoS6 gminy i nie znajdowaly sis w uz]rdrowaniu wieczystym oraz flie
byly  obciaZone  prawem  uZ5rfkOWania,  W t3rm  rieruChomOSci  nabyte  na podstawie  przepis6w
ustanay a dria 10 maja 1990 r.  - Przepisy lxprowadzajape ustawg a samorzedzie ter]rferiain¥m
i ustaw? a pracounikacir samorza-devych (Dz., U. Nr 32, poz. 191 a p6in. zfl1.)

Gminny zas6b nierucIIOmOSci stanowia rfelxpie2 nierucfromoSci. kfore _po - driu wejfcia
w givcie ustaw:
1. z;stdy nabrie, w drodze umovy, na wlasnoS6 tub w ut]rfkewanie wiecayste gflriny>
2. zostaky nabyte w drodze lrywlaszczenia na rzecz gminy,
3. staky si? wlasnofcia gminy w dedze zamiany lub dapowizny albo co de kt6rych gmina uzyskalal
w tym trybie prawo u2)rfkowania wieczystego,
4. stanowify wlasnoS6 gminy i w stosunku de kt6rycfi po t]rm dfliu vygasto prawo uzytkowaria
wieczystego, trwalego zarzadu lub uz3itkOWania,
5. pozostaky po zlikwidewanych lub sprywatyzowanych fromunalnycfi osobach pravlnych OraZ
zlikevidewanycfi komunahaycfi j edno stkach organizacri nycfi,
6. staky sis wlasnoScia gminy na sfutek zrzeczeflia sie>
7. zostaly na.byte w drodze pierwohaapu,
8. zostafty nabyte w drodze podzial6w oraz scalefi i podzial6w,
9. zostafy przejgte fla wlasno56 gminy na podstawie innych t5rfuI6w pranREyCh.

Podstawq tworzenia gmirmego zasobu nieruchomoSci jest strdium uwarmnkowari i kienmifew
zagospodarowaria przestrzermego gminy uchwalane na podstawie przepis6w ustanvy z diria 27
marca 2003 I. a planowaniu i zagospodarowariu przestrzenn]rm (i.j. Dz. U. z 2017 I. poz. 1073).

IV. ZESTAIitREFRE POiftRERZCHFIT nRERUCHOMOScI ZASOBU_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       _                       _                                           _         _  I        ___-____-

Powierzchaia  gmirmego  zasobu  nieruchomofci  wedfug  stanu  na  dziefi  31.12.2016  I.
w]mosi 822,77 ha, w t]rm grunt6w oddanych w ut]rfkowanie wieczyste vyynosi 47 ha.

M®gemie ffimiFBy  E)grawsk®  P®m®FTSisie

Wytres : Procentowy udzial sposobu zagospodarowervia wienia gmirmego.
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Wyszczeg6 1nienie Stan nadzieh

W tym: spos6b zagospodarowania mienia gminy

WbeapoSrednimI w zarzadziejednostki,®
dzierZawa,I wieczysteI irme fo y

StanposiadaniaSp6Iekna

31.12.2016r
zarzadzlegminy Gmlny, 1ubadministr. naJ em udytkowanle wlad an iaIII\I1II

31.12.2016r(wlasnoS6)

1 4 5 6 7 8 9 IIIIII 10

Grunty og6Iem (ha)9wtym:
8;2;2, 9J 7 725,00 8,69 36,37 47,00

I4,30IIII

1,41

Rolne I 243,01 206,00 13,01 24,00 II_II\

Dziaki budowlane 69,ll 44,70 23,00 1,41

Tereny rekreacyjne 69,81 63,00 6,81 I_III

Tereny drogowe 286,59 284,00 - 2,59 -III

C mentarze 13,80 6,21 7,53 0,06 1-IIIII

Lasy 79,00 79,00 -

Tereny skladowe 0,83 0,31 0,52 -iIII

Tereny handlowe 1,40 1,40 -iIII

P ozo stale 59,22 41,78 1,16 ll,98 4,30

Tabela: Spos6b zagospodarowania miehia gmirmego.

V. ZASADY GOSPODAROWANIA GMINNYM ZASOBEM                                        ;

Gminnvm   zasobem   nieruchomoSci   gospodanlie   Burmistrz   Drawska   Pomoiskiego,
a szczeg61noSci :

1.     ewidencjonuje nieruchomoSci zgodnie z katastrem nieruchomoSci
2.     zapewnia lvycene tych nieruchomoSci
3.     sporzadza plany lvykorzystania zasobu                                                                                   I
4.     zabezpiecza nieruchomoSci przed uszkodzeniem lub zniszczeniem                                  ,;
5.     vykonuje  czynnoSci  zwiazane  z  naliczeniem  naleznoSci  za  nieruchomoSci  udostchniane

z zasobu oraz prowadzi windykacje tych naleznoSci                                                          i
6.     wsp61pracuje   z   innymi   organami,   kt6re  na  mocy   oqr?bnych  przepis6w  gospfaruja

nieruchomoSciami   Skarbu   Pahstwa,   a   takZe   z   wlaScilvymi   jednostkami   samorzqdu
I

1

terytorialnego                                                                                                                                    I
7.     zbywa oraz nab)wa, za zgoda Rady Miejskiej) nieruchomoSci wchodzqce w sklad za!obu
8.     lvydzierZawia, lvynajmuje i uZycza nieruchomoSci wchodzace w sklad zasobu             (

I

9.     podejmuje czynnoSci w postepowaniu sado\vym, w szczeg61noSci w sprawach dotyQzacycfl
.                                                  ,      .                                                                                          ,      .                                    I                          .

rialSe:::Chio1:bo :=yochropsrzac: er:1eeC ZzOe¥oCshun±un1:ra;:hu: md:iSeCrli aOJapia:?un;1cezzennolSa: 1 oZ as#1reZlyds:::ll :®                                                                                   /           I                                                                                                    I                                                                                                                                        a                                                                                 ®                                                                                       ®                                                   ®                                                                                                                            ®

Inabyciaspadku,ostwierdzenienabyciawlasnoScinieruchomoSciprzezzasiedzenie10.   sklada  wnioski  o  zalozenie  ksiegi  wieczystej   dla  nieruchomoSci  gminnej   oraz
w ksi?ge wieczystej

1 1.   przygotovllje OPraCOWania geOdeZyjnO - PraWnyCh i PrOjektOlvyCh

WPIS
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12.   dokonuje podzialu nieruchomoSci oraz scalenia i podzialy nieruchomoSci
13.   lvyposaZa  nieruchomoSci,  w  miare  moZliwoSci,  w  niezbedne  urzadzenia  infrastruktury

technicznej

Gospodarowanie    mieniem    komunalnym    ma    szczeg61ne    znaczenie    dla    rozwoju

gospodarczego gminy i jest podporzadkowane takim celom, jak:
Realizacji zadah wlasnych gminy ( cele komunalno - publiczne);
Celom gospodarczo - flSkalnym (uzyskiwanie dochod6w);
Realizacj i prawidiowego rozwoj u przestrzennego Miasta;

-     Efektywnemu lvykorzystaniu zasobu grunt6w komunalnych dla realizacji ce16w polityki

gminy.

Gminny   zas6b   nieruchomoSci   jest   lvykorzystywany   zgodnie   z   wiqZapymi   organ
lvykonawczy gminy ustaleniami, kt6re lvynikaj a z uchwal Rady Miej skiej w Drawsku Pomorskim
oraz  z planami i programami m.in. :

- Strategii rozwoju gminy
- Studium uwarunkowah i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy
- Miej scolvych planach zagospodarowania przestrzennego

Gospodarowanie   nieruchomoSciami   gminnymi   odbywa   si?   na   podstawie   ustarvy
o gospodarce nieruchomoSciami oraz na podstawie przyjetych zasad w uchwalach Rady Miej skiej
w Drawsku Pomorskim.

Rada Miejska podj?Ia nastepujape  uchwaly dotyczqce  zasad  gospodarowania mieniem

gmirmym oraz ustalila stawki procentowe dla ustalenia oplat adiacenckich:

1)   UchwalaNr XIII/136/99 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 21 grudnia 1999 r.
w sprawie ustalenia lvysokoSci stawki procentowej  oplaty adiacenckiej  z t)rfulu udzialu
w kosztach budo\vy urzadzeh infrastruktury technicznej.

2)   Uchwala Nr XXI/157/2008 Rady Miejskiej  w Drawsku Pomorskim z dnia 3 1 marca 2008
r. w sprawie lvyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od oplaty z tytutu przeksztalcenia

prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnoSci dla nieruchomoSci rolnych.

3)   Uchwala  Nr  XXVIII/228/2008   Rady  Miejskiej   w  Drawsku  Pomorskim  z  dnia  30

paZdziemika  2008  r.  w  sprawie  lvysokoSci  stawki  procentowej   oplaty  adiacenckiej
z tytufu wzrostu wartoSci nieruchomoSci, w lvyniku jej podzialu dokonanego na wniosek
wlaSciciela  lub  uz)rfkownika  wieczystego,  kt6ry  wni6sl  oplaty  roczne  za  caly  okres
uZytkowania tego prawa.

4)   Uchwala Nr XII/174/2008 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 24 kwietnia
2008  r.  w  sprawie  zasad  nabywania,  zbywania  i  obciqZania  nieruchomoSci  oraz  ich
lvydzierzawiania lub lvynajmowania na czas oznaczony diuZszy niZ 3  1ata lub na czas
nieoznaczony oraz zawierania kolejnych um6w po umowie zawartej na czas oznaczony do
3 1at, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoS6.

5)   UchwalaNr LIV/452/201 0 Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 29 czerwca 201 0
r. zmieniajapa uchwal? w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciqZania nieruchomoSci
oraz ich \vydzierzawiania lub lvynajmowania na czas oznaczony dfuzszy niZ 3 1ata lub na
czas  nieoznaczony  oraz  zawierania  kolejnych  um6w  po  umowie  zawartej   na  czas
oznaczony do 3 1at, kt6rych przedmiotem jest ta sama nieruchomoS6.

ii'1



6)   Uchwala  Nr  XXVII/268/2012   Rady  Miejskiej   w  Drawsku  Pomorskim  z   dnia  25

paZdziemika 2012 r.  w sprawie  zasad udzielania boniflkaty Od Ceny uStalonej  zgodnie
z art. 67, ust. 3 ustarvy o gospodarce nieruchomoSciami.

W  wv.  uchwalach  okreSlona  zostala  lvysokoS6  boniflkat  StOSOWanyCh PrZy  SPrZedaZy
lokali mieszkalnych na rzecz naj emc6w w drodze bezprzetargolvym oraz upowaznienie burmistrza
do  zbywania  nieruchomoSci  o  wartoSci,  kt6ra  nie  przekracza  200  tys.  zl.  W  pozostalych

przypadkach zgode na zbycie  i nabycie nieruchomoSci musi lvyrazi6 Rada Miejska w drodze
odrebnych uchwal.

WysokoS6  stawek  procentolvych  w  sprawie  ustalania  oplat  planistycznych  okreflaja
miejscowe   plany   zagospodarowania   przestrzennego   miasta   i   gminy   Drawsko   Pomorskie
uchwalone przez Rade Miejska dla danego terenu.

vI. lVIrJASNIENIE ZASAD PRAWIDLOWEO GOSPODAROWANIA ZASOBEM

Prawidiowa   gospodarka   nieruchomoSciami   polega6   powinna   na   lvykorzystywaniu

gminnego   zasobu   w   prawidio\vy   spos6b,   w   szczeg61noSci   na   zbywaniu   i   nabywaniu
nieruchomoSci, ich lvydzierZawianiu i obciqZaniu ograniczonymi prawanli rZeCZOlvymi, a takZe
uzyskiwaniu  lxplyw6w  z  r6Znych  i)rful6w,   w  tym  lvynikajacych  z   oplat  planistycznych,
adiacenckich oraz rocznych z tytufu uZytkowania wieczystego.

Sprzeda2 nieruchomoSci i oddawanie gnmt6w w uZvtkowanie wieczvste:
Przedmiotem  obrotu  mogq  bye  nieruchomoSci,  kt6re  znajdujq  sis  w  zasobie  gminy

Drawsko   Pomorskie. Zas6b   nieruchomoSci   tworza   bowiem   wszystkie   te   nieruchomoSci,
stanowiace wlasnoS6 1ub bedape przedmiotem uz)rfkowania wieczystego przysfuguj acego gminie,
kt6re  nie  zostaly  oddane  w  uZ)rfkowanie  wieczyste.  Przedmiotem  obrotu  moga  bye  r6wnieZ
hieruchomoSci nie wchodzape w sklad zasobu, ale w takim przypadku nieruchomoSci obciaZane

prawem uZ)rfkowania wieczystego moga by sprzedane lvylqcznie uz)rfkownikowi wieczystemu lub
zbyte na rzecz Skarbu Pahstwa lub innej jednostki samorzqdu terytorialnego.

W  celu  podjecia  dzialah  zmierzajacych  do  zbycia  nieruchomoSci  Burmistrz  Drawska
Pomorskiego sporzadza i podaj e do publicznej wiadomoSci \vykaz nieruchomoSci przeznaczonych
do sprzedaZy) do oddania w uZ)rfkowanie wieczyste, uZ)rfkowanie, najem lub dzierzawe. Wykaz
ten  w)nviesza  sis  na  okres  21   dni  w  siedzibie  wlaSciwego  urzedu,  a  ponadto  informacj?
o  wywieszeniu togo  lvykazu podaje  sis  do  publicznej  wiadomoSci przez  ogloszenie  w prasie
lokalnej oraz w inny spos6b zlvyczajowo przyjety w danej miejscowoSci.

W |vykazie. o kt6r|m mowa w ust. 1. okreSla sic odeowiednio:
1.  oznaczenie nieruchomoSci wedfug ksiegi wieczystej oraz katastru nieruchomoSci,
2. powierzchnie nieruchomoSci,
3. opis nieruchomoSci,
4. przeznaczenie nieruchomoSci w planie miej scolvym i spos6b jej zagospodarowania,
5. termin zagospodarowania nieruchomoSci,
6. cene nieruchomoSci,
7. vysokoS6 stabek procentovych oplat z t)rfrfu uz)rfkowania wieczystego,

1

8. vysokoS6 oplat z tyrfulu uZ)rfkowania, najmu lub dzierzavy,
9. terminy lunoszenia oplat,
1 0. zasady alctualizacji oplat,

6
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1 1. informacje o przeznaczeniu do sprzedazy, do oddania w uzytkowanie wieczyste,
uZytkowanie, naj em lub dzierZaw?,
1 2. termin do zlozenia luniosku przez osoby) kt6rym przysluguje pierwszefistwo
w nabyciu nieruchomoSci.

SprzedaZ nieruchomoSci albo oddanie w uzytkowanie wieczyste nieruchomoSci gmirmych
nastepuje  w  drodze  przetargu  lub  w  drodze  bezprzetargowej.  Sprzedaz  nieruchomoSci  albo
oddanie w uZ]rfkowanie wieczyste nieruchomoSci gruntowej lvymaga zawarcia umolvy w formie
aktu  notarialnego.  Podstawq  zawarcia  aktu  notarialnego jest  w  przypadku  zbycia  w  drodze
przetargu  -  protok6I  z  przetargu  lub  protok61  z  rokowah  w  przypadku  zbycia  w  drodze
bezprzetargowej.

W        drodze        bezprzetargowej        moze        bye        zbywana        nieruchomof6,        jezeli:
1 ) jest zbywana na rzecz osoby, kt6rej przysluguj e pierwszehstwo w jej nabyciu, stosownie do art.
34;

2) zbycie nastepuje mi?dzy Skarbem Pahstwa a jednostka samorzqdu terytorialnego oraz miedzy
tymi j ednostkami ;
3)jest zbywana na rzecz os6b, o kt6rych mowa w art. 68 ust. 1 pkt 2;
4) zbycie nastepuje w drodze zamiany lub darowizny;
5) sprzedaZ nieruchomoSci nastepuje na rzecz jej uzytkownika wieczystego;
6)   przedmiotem   zbycia  jest   nieruchomoS6   1ub  jej   cz?Sci,  jeSli   mogq   poprawi6   warunki
zagospodrowania nieruchomoSci przyleglej)  stanowiapej  wlasnoS6  lub  oddanej  w uzytkowanie
wieczyste  osobie,  kt6ra  zamierza t?  nieruchomoS6  1ub jej  czeSci  naby6, jeZeli  nie  mogq bye
zagospodarowane j ako odrebne nieruchomoSci ;
7)  ma  stanowi6  wklad  niepieni?2ny  (aport)  do  sp6Iki  albo  |vyposazenie  nowo  tworzonej

pahstwowej lub samorzqdowej osoby prawnej? 1ub majapek tworzonej fundacji;
8) jest zb)wana na rzecz  zarzadzajacego  specjalna  strefa  ekonomiczna)  na kt6rej  terenie jest
polozona;
9)  przedmiotem  zbycia  jest  udzial  w  nieruchomoSci,  a  zbycie  nastepuje  na  rzecz  irmych
wsp6twlaScicieli nieruchomoSci ;
1 0) j est zbywana na rzecz koScio16w i zwiqzk6w lvyznaniolvych, maj qcych uregulowane stosunki
z pahstwem, na cele dzialalnoSci sakralnej ;
1 1) jest sprzedawana partnerowi prywatnemu lub sp6Ice, o kt6rej mowa w art.  14 ust.  1  ustarvy
z dnia 1 9 gnldnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, jezeli sprzedaz stanowi wniesienie
wkladu  wlasnego  podmiotu  publicznego,  a  lvyb6r  partnera  prywatnego  nastapil  w  trybie
przewidzianym w art. 4 ust. 1 1ub 2 powolanej ustarvy;
12) jest zbywana na rzecz podmiot6w, o kt6rych mowa w art. 61 ust. 1 ;
13) jest zbywana na rzecz sp61ki celowej  utworzonej  na podstawie przepis6w ustarvy z dnia 7
wrzeSnia 2007 r. o przygotowaniu flnalOWegO tumieju Mistrzostw Europy w Pilce NoZnej UEFA
EURO2012 (Dz. U. z2010r. poz.  133  i 857, z2012 r. poz. 441  i 951  orazz2016r. poz.  1202
i  1250)  lub  wlaScilvych podmiot6w lvymienionych  w  art.  17  ust.  2  tej  ustarvy,  realizujapych

przedsiewzi?cia Euro 20 1 2, w celu ich lvykonania, w sytuacji gdy jej nabycie przez Skarb Pahstwa
lub jednostke samorzadu terytorialnego nastapilo w trybie przepis6w ustarvy z dnia 7 vIZeSnia
2007 r. o przygotowaniu flnalOWegO tumieju Mistrzostw Europy w Pilce NoZnej UEFA EURO
2012;                                                                                                                                                                                                  I

1 4) jest zbywana na rzecz inwestora realizujqcego inwestycj e w zakresie budolvy obiektu
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energetyki jadrowej  zgodnie z przepisami ustarvy z dnia 29  czervca 201 1  r.  o przygotowaniu
i realizacji inwestycji w zakresie obiekt6w energetyki jqdrowej  oraz inwestycji towarzyszacych

(Dz. U. poz. 789, z p6Zn. zm.);
1 5) jest zbywana na rzecz inwestora realizujapego inwestycj e w zakresie terminalu lub inwestycj?
towarzyszapa zgodnie z przepisami ustarvy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (Dz. U. z 2016 r. poz.
1731);

16) jest  zb)wana  na  rzecz  inwestora  realizujaceg6  strategicznq  inwestycje  w  zakresie  sieci
przesylowej  zgodnie z przepisami ustarvy z dnia 24 1ipca 2015  r.  o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zckresie sieci przesylolvych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1 812);
17)   jest  zbywana  na  rzecz  inwestora  realizujacego   inwestycje  w  zakresie   infrastruktury
dostepowej realizowanej na podstawie ustarvy z dnia 24 1utego 20 1 7 r. o inwestycjach w zakresie
budolvy drogi wodnej lapzqcej Zalew WiSlany z Zatoka Gdahska (Dz. U. poz. 820).

Ponadto Rada Gminy w drodze uchwaly, moze zwolni6 z obowiqzku zbycia w drodze
przetargu  nieruchomoSci  przeznaczone  pod  budownictwo   mieszkaniowe   lub   na  realizacje
urzadzeh infrastndctury technicznej albo innych ce16w publicznych, j ezeli cele te bedq realizowane

przez podmioty, dla kt6rych sa to cele statutowe i kt6rych dochody przeznacza sis w caloSci na
dzialalnoS6 statutowa. Zasada ta obowiqzuje r6wnieZ, gdy sprzedaZ nieruchomoSci nastepuje na
rzecz osoby, kt6ra dzierZawi nieruchomoS6 na podstawie umo\vy zawatej co najmniej na 10 1at,

jeZeli nieruchomoS6 ta zostala zabudowana na podstawie zezwolenia na budowe.

Przetarg na zbycie nieruchomoSci oglasza, organizuje Burmistrz Drawska Pomorskiego
zgodnie   z   zasadami   okreSlonymi   w   ustawie   z   dnia   21   sierpnia   1997   r.   o   gospodarce
nieruchomoSciami oraz rozporzadzeniem Rady Ministr6w z dnia 14 vIZeSnia 2004 r. w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargu oraz rokowari na zbycie nieruchomoSci.

Zbycie w drodze przetargu moZe nastapi6 w czterech jego formach:
1. przetargu ustnego nieograniczonego,
2. przetargu ustnego ograniczonego,
3. przetargu pisemnego nieograniczonego,
4. przetargu pisemnego ograniczonego.

Przetarg ustny ma na celu uzyskanie  naJlvyZszej  ceny.  Przetarg pisemny ma na celu
lvyb6r najkorzystniej szej oferty. O zastosowanej formie przetargu decyduje jego organizator.

Do  przeprowadzenia  przetargu  na  zbycie  nieruchomoSci  oraz  rokowah  po  drugim

przetargu   zakohczonym   lvynikiem   negatywnym   lvyznaczona  jest   zarzqdzeniem   28/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 16 lutego 2017 r. komisja przetargowa w 7 osobolvym
skladzie daj aca rekojmi? bezstronnoSci oraz prawidlowoSci prowadzonych postepowah.

Zbvcie lokali mieszkalnvch
Lokale  mieszkaniowego  zasobu  Gminy  Drawsko  Pomorskie  mogq  bye  sprzedawane

lvylacznie  ich najemcom posiadajapym  zawarte  umolvy najmu na  czas  nieoznaczony,  na ich
vIliOSek lub na podstawie oferty zlozonej  z Urzedu na zasadach okreSlonych w uchwale Rady
Miejskiej.

DzierZawa grunt6w
GItmty gminy Drawsko Pomorskie sa lvydzierZawiane gI6wlie dO 3 1at zgodnie zasadanli

okreSlonymi w uchwale  Rady Miejskiej)  na lvydzierZawienie  gnmt6w na okres polvyZej  3  lat
8



lxprinrymagana  jest  zgoda  Rady  miejskiej  w  drodze  uchwady.   Wysoko56  stawek  cz]mszu  jest
uzaleiniona  od  celu  dzier±anvy  oraz  lokalizacji  rieruchomofci  i jest  ustalana  na  podstawie
zarzadzenia Burmistrza Drawska Pomorskiego, kt6re j est alrfualizowane w miap potrzeb.

Renta plari styczna
stawl:a  procentowa  niezbedna  do  ustalenia  oplaty  zwiazanej  ze  wzrostem  wartoSci

niermcfiomofci  spowodowangrm zmiana tub uchwaleniem planu prz¥jmowana jest przez Radg
Miej ska ka2dorazowo w ucfiwale a zmiarie tub zatwierdzeriu planu zagospodarowaria miasta.
Burmistrz Drawska Pomorskiego nalicza oplatg w przypadku zbycia nieruchomofci  w okresie 5
lad liczqc od daty podj§cia uchwafty a rmianie lub prz3j?Ciu Planu ZagOSPOdarOWania.

Oplata adiacencha
Oplata  adiacencka  naliczana jest  z  t5rfurfu  WZrOStu  WartOSci  rierucfiomoSci  na  sketek

dokonanego podziafu lub lvybudowania infrastrulrfury techaicznej. W gminie Drawsko Pomorskie
stawka procentowa tej oplaty stanowi 25% lRErOStu WartoSci. Deeyzja w sprawie naliczenia oplaty
adiacenckiej jest lvydawana w okresie 3 Eat od zaistrieria przestanek do jej lnydania.

iTh PROGNOZY DOTYCZACE Wim±ORZYSTANIA r\RERUCHOMOScI GMINY

Majap  na uwadze  polay2sze  zasady  gospodarowaria  mieriem  stanowiap]m  wlasnof£
Gminy   Drawsko   Pomorskie    okreSlone    zostafty   prognozy    zwiapane    a   udostepnianiem
nierucfiomofci  zasobu  lxplywajape  na  laysokoS6  planowanych  do  osiagnigcia  a  tego  t]rfurfu
lxplyiew de budietu oraz przewidywanych do poniesienia lvydatk6w w latach obj gtych planem.

Pgr®gffi®ff®wa ffiee  ed®eife®diy  © ffiffi®E Efing  ffSgraeWSk®  P®ffiffi®ifsk-ge

g®ffi
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#ffi®
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2 ®ffi

loll

0
EL®k  2®E7 ffi®k 2®fig EL®k  2®fiS

RE zs sgSFZediariey        LLz ®peEa# ff®ezmycth        ii.tE diE!SF£aW

Wydres: Prognozowcune dochody Gminy Dransko Pomerskie

1. Proanczv dotyczace udostepriania niermchomo5ci zasobu oraz nabvwania riermchomo5ci do
zasgk]I ObejmujaCe rok 20 17:
a) Planowane do osiagnigcia dochody z t5rfurfu udOStePnieria nieruCfiOmOSci, laynikajape m.ifi. ze:
- sprzedazy nieruchomoSci w drodze przetargu (np. dzia#=i budowlane) i drodze bezprzetargowej

(np. 1okale mieszkalne dla rmjemc6w) - ck. 800 tys. z1.
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-  przeksztalcenia  uZ)rfkowania  wieczystego  w  prawo  wlasnoSci   (uwzg1?dniajace  lvysokoS6

udzielonych bonifkat) - ok. 5 tys. zl.
- dzierZarvy nieruchomoSci (na cele rolne, warzywnicze, handlowe, skladowe) - 200 tys. zI.

Zaklada  sis)  Ze  w  kolejnych  latach  obowiqzywania  niniejszego  planu  lvykorzystania  zasobu
dochody zwiapane ze zbyciem nieruchomoSci, oraz przeksztalcefi prawa uz)rfkowania wieczystego
w prawo wlasnoSci, z uwagi na utrzymujapy sis od kilku lat staly trend w cenach nieruchomoSci
na rynku lokalnym, b?da na zblizonym poziomie, prognozuje sis j ednak spadek lxplyw6w z tytufu
dzierzaw o 5% w2018 i o 10% w 2019 w stosunku do roku obecnego.

ib) Planowane sa do nabycia nieruchomoSci na realizacje zadafi wlasnych, powiekszajace majapek

:#?of?a:z:#?eata:izilecT!,dgaoonifiaT::zs:ia::Jz-n;eliho,dnr-#oe zd??I:?:c?af:ogrn:i i;e-Tesd?rilo.cT

I                                              ®                                                                                                  I                                                                                                                  I                                                                                                    ®                                                                                                                       I                                                        /

®                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ®                                                                                                                                                                                                                                                           I

®                                                        I                                                                                                                                                                                                                                                                                                      I                         I                                                                              ®

przyznawanych srodk6w fmans?vych na ten eel.

2.  Prognozv dotvczace poziomu |wdatk6w zwiazanvch z udostepnieniem niermchomoSci zasobu
oraz nabvwaniem nieruchomoSci do zasobu w roku 201 7 zwiazane sa gI6wnie z:
-  przygotowaniem  nieruchomoSci  do  sprzedady,  kt6rych  koszty  regulacji  stan6w  pravIlyCh,

podzial6w  geodezyjnych,  sporzqdzania  operat6w  szacunkolvych  dzialek,  zakupu  map  oraz
?

lvypis6w i wysys6w z rejestru grunt6w, itp. ponosi Gmina - ok. 100 tys. zI.
-  nabywaniem  gnmt6w    na  realizacje  zadah  wlasnych  Gminy  (cena  zckupu  nieruchomoSci,

naleiny podatek, koszty notarialne i sadowe) - ok. 100 tys. zl.

Zaklada  sie9  iZ  w  kolejnych  latach  obowiazywania  niniejszego  planu  lvykorzystania  zasobu,
lvydatki zwiqzane udostepnieniem nieruchomoSci z zasobu oraz nabywaniem nieruchomoSci do
zasobu utrzymaj a si? na zblizon)- poziomie.

3.  Proanozv  vI31vw6w  osiaganvch  z  oplat  z  tlrfufu  uzlrfkowania  wieczvstego  nieruchomoSci
oddanvch w uzvtkowanie wieczvste oraz oplat z tvtlrfu thi7alegO ZarZadu. vi 20 i7 r. obejmujq:
- lxp1)rivy z opiat rocznych z i)inlfu uz)rfk6wania_wieczystego od os6b flZyCZnyCh i PraunyCh -
180tys.zl.
- oplaty z tyrfufu t]walego zarzadu - 1. 1 00 zI.

Na podstawie analizy z lat- ubieglych w kolejnych latach planowany jest wzrost oplat rocznych
z  tyrfufu uZ)rfkowania wieczystego  w  zwiapku z  planowanymi  alctualizacjami  tych  oplat  oraz
zasadaini  obliczania  tej  ceny  w  latach  kolejnych.  W  roku  2018  prognozowany  jest  wzrost
lxplyw6w o 5%, a w roku 2019 o  10% w stosunrdl roku bieZqcego. Wzrost ten uzalezniony jest

i

jednak  od  vIliOSk6w  zainteresowanych  o  przeksztalcenie  uZ)rfkowania  wieczysteg?  w prawo
wlasno Sci.                                                                                                                                                         l

)4.  Prognozv  dotvczace  alch|alizacii  oplat  z  tlrfufu  uzlrfkowania  wieczvstego  nieruchomoSci
oddanvch w uz|rfkowanie wieczvste oraz olJIat z t|rfufu trwalego zarzadu nieruchomoSdi

planowana  jest  w  2017  r.   i  latach  kolejnych  alrfualizacja  opal  rocznych  z  t)rfrfu
uz)rfkowania wieczystego  grmtu  w  stosunku  do  tych  nieruchomosci,  kt6rych  warttS6  ulegla
zmianie orqz tych, w stosunku do kt6rych od dat.y os[atniej alctualizacji nie minelo mni:i niz 3 1ata.
AktualizacJ e OPlat rocznych z t)rfufu uz)rfkowanla WleCZyStegO bedq dOkOnyWane W mlar? POtrZeb
oraz dostepnosci srodk6- I-ansovych na ten cel.                                                              (

I

Nie planuje si? dokonywanie akeualizacji oplat rocznych z tyrfufu trwalego zarzadu. Oplaty te sa
i beda przez planowany okres trzyletni nadal aktualne.
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VIII. PROGRAR4 ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOSCI ZASOBU_ _ _                 _  _           _  _ _ _          _ _

Gmina  Drawsko  Pomorskie  gospodanlje  gminnym  zasobem  nieruchomoSci  zgodnie
z zasadani racjonalnej gospodarki przy uwzglednieniu potrzeb spolecznoSci lokalnej ) realizujac
powierzone jej zadania publiczne i zgodnie z obowiqzujqcymi przepisari prawa.

NieruchomoSci wchodzqce w sklad gminnego zasobu  mogq bye \vykorzystywane na cele
rozwojowe  gminy,  a  takZe  udostepniane  na  zasadach  okreflonych  w  niniejszym  plarie,  np.
poprzez sprzedaZ, uZyczenie, zamiane) dzierZawe9 naj em lub przeksztalcenie prawa uzytkowahia
wieczystego we wlasnoS6.

Opracowywany  plan  lvykorzystania  zasobu  okrefla jedynie  gI6vIle  kierunki  dZialafi.
W stosunrfu do kaZdej nieruchomoSci rozstrzygniecia o sposobie i formie jej zagospodarowala
beda zapadaly indywidualnie w drodze zarzqdzefi Bu-istrza lub uchwal Rady Miej skiej.

Plan lvykorzystania gminnego zasobu nieruchomoSci zaklada mjn.

1. NieruchomoSci wchodzace w sklad gminnego zasobu sfuzace realizacji zadari wlasnych  gminy
beda udostepniane j ednostkom realizuj qcym te zadania w for-ie :
-   trwalego zarzqdu na rzecz jednostek nie posiadajqcych osobowoSci prawnej
-   luniesienia   aportem   prawa   uz)rfkowania   wieczystego   lub   wlasnoSci   nieruchomoSci

na rzecz sp6Iek gminnych
2. NieruchomoSci wchodzace w sklad gminnego zasobu nie sfuzqce realizacji zadah wlasnych oraz

do  ce16w publicznych  bedq udost?pniane  do  trwalego  zagospodarowania poprzez  sprzedaz
z uwzglednieniem przeznaczenia lvynikajacego z planu miej scowego lub decyzji o warunkach
zabudovy.

3. Sprzedaz  lokali  mieszkalnych    w lvyznaczonych  budynkach  przeznaczonych  do  sprzedazy
odbywa6 sic bedzie wedfug zasad przyjetych przez Rade Miej ska.

4. NieruchomoSci, kt6re nie moga bye zagospodarowane w spos6b tIWaly beda ZagOSPOdarOWane
w spos6b ty-czasolvy na zasadzie dzierzarvy. Kontynuowane beda dzialania zmierzajqce do
przekazania   wsp61notom   mieszkaniolvym   teren6w   niezbednych   do   obsfugi   budynk6w.
DzierZarvy nawiazywane beda przy zachowaniu zasad przyj etych zarzqdzeniem Burmistrza.

5. Do gminnego zasobu nieruchomoSci beda nabywane nieruchomoSci  sfuZape realizacji zadal
wlasnych, wskazanych na ten cel w planie miej scolvym lub w decyzjach administracyjnych.

6. Planuje   sis   kontynuacje   dzialal  zlnierZajaCyCh   dO   uregulowania  i)rfut6w  pravIlyCh   dO
nieruchomoSci   pozostajacych   we   wladaniu   gminy   poprze   komunalizacj?   oraz   poprzez
podejmowanie spraw w post?powaniu sadolvym o zasiedzenie nieruchomoSci.

7. Zaklada   sis   kontynuacje   przeprowadzania  kontroli   teren6w   w   celu   eliminacji   zjawisk
bezumolmego korzystania z nieruchomoSci gminnych.

8. W    celu    poprarvy    efiektylunoSci    gospodarowania    gminnym    zasobem    nieruchomoSci
kontynuowane  beda  analizy  mozliwoSci  zmian  jakoScio\vych  i  zmian  struktury  zasobu.
W  lvyniku  tej  analizy  b?dq    podejmowane  dzialania  tckie jck  :  zamiany  nieruchomoSci,
nabywania nieruchomoSci,  zmiany lub uchwalenie miej scolvych plan6w zagospodarowania,
podzial6w nieruchomoSci gminnych, scaled nieruchomoSci gminnych

9. Zaklada sis przeprowadzenie  aktualizacji  oplat rocznych z I)rfufu uz)rfkowania wieczystego
jedymie dla tych nieruchomoSci, kt6re nie byly dawno alrfualizowane i nastapil wzrost watoSci.
Akeualizacje oplat beda dokonywane w miare potrzeb.

Zatwierdzi1:
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