

Zarządzenie Nr 2/2010
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 8 stycznia 2010r





w sprawie: przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości


Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym Dz. U z 2001 r. Nr 142 ,poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 25 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z  2004 Nr 261 poz. 2603 z późniejszymi zmianami, oraz Uchwały Nr XXIX/158/05 z dnia 28.01.2005r Rady Gminy w Pacanowie w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata
zarządzam co następuje;

§1


Przyjąć plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości gminy Pacanów stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§2


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop




















Załącznik   nr  1  do  zarządzenia  
Wójta  Gminy  Pacanów


PLAN   WYKORZYSTANIA  ZASOBU  GMINY  PACANÓW
NA   ROK  2010

           Do  gminnego  zasobu  nieruchomości należą  nieruchomości,  które stanowią  przedmiot  własności  i  nie  zostały  oddane  w  użytkowanie  wieczyste.

Gospodarowanie  gminnym  zasobem  polega  na ;
-  ewidencjonowaniu  nieruchomości
-  zapewnieniu  wyceny  tych  nieruchomości
-   sporządzeniu  planu  wykorzystania  zasobu
-  zabezpieczeniu  nieruchomości  przed  zniszczeniami
-  współpracowaniu  z  innymi  organami
-  zbywaniu  oraz  nabywaniu   nieruchomości
-  wydzierżawianiu ,  wynajmu  lub  użyczeniu  nieruchomości  wchodzących 
    w  skład  zasobu.

Gospodarowanie mieniem  polega  ponadto  na  przygotowaniu   opracowań geodezyjno  -  prawnych  i  projektowych,  dokonywaniu  podziałów  oraz  scaleń
i  podziałów  nieruchomości ,  a  także  wyposażaniu  ich  w  miarę  możliwości
w  niezbędne  urządzenia  infrastruktury  technicznej.

Ogólna  powierzchnia  gruntów  mienia  komunalnego wynosi;     141,1974 ha  
w  tym
-  zasoby  gminne                                                    135,3483ha
  w  tym   grunty  zajęte  pod  drogi                               51,1942ha
-  grunty  oddane  w  użytkowanie wieczyste                       5,8491a

W  celu  prowadzenia prawidłowej  gospodarki  zasobem  mienia  komunalnego
na  rok  2010   opracowano  plan  wykorzystania  zasobu,  który  zakłada;

- sprzedaż  nieruchomości

Do  sprzedaży  przeznaczono  nieruchomości  zabudowane  i  rolne  które  nie  mogą
być  zagospodarowane  przez  gminę  o  pow. 1,46 ha  o  wartości  szacunkowej  
100 000,0zł
- wynajem  lokali  mieszkalnych  ,  użytkowych  i  socjalnych

Planuje  się  dochód  z  wynajmu  w  wys. 61 000,00 zł
Planuje  się  dochód  z  dzierżawy  w  wys.  4 000,00  zł

-aktualizację  opłat  rocznych  z  tytułu  użytkowania  wieczystego  gruntu
Nie  zaplanowano  w  roku  bieżącym  aktualizacji  opłat  rocznych

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop


