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                                                                                                                                  Krapkowice, 2015-01-31          
Nr GGR.0008.1.2015 

   
I N F O R M A C J A 

 
z realizacji uchwał podjętych przez Radę Miejską w Krapkowicach w zakresie gospodarowania 

gminnym zasobem nieruchomości 
za okres od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku 

 
        Nieruchomości będące własnością Gminy Krapkowice stanowią gminny zasób nieruchomości, który 
powstał: 
 z mocy prawa przez stwierdzenie decyzją Wojewody Opolskiego, że nieruchomości które w dniu               

27 maja 1990 roku były we władaniu Gminy przeszły na własność samorządu gminnego, 
 poprzez nabywanie nieruchomości w drodze umów cywilno - prawnych,   
 poprzez nabywanie nieruchomości od jednostek państwowych w użytkowanie wieczyste, które  

następnie decyzjami Wojewody zostały przekształcone z prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności. Dotyczyło to nieruchomości, które zostały przejęte przez Gminę na wykonywanie zadań 
własnych, 

 ponadto nieruchomości rolne Skarbu Państwa, które nie zostały przekazane Agencji Własności  
Rolnej Skarbu Państwa i obligatoryjnie przekazane zostały przez Wojewodę na rzecz  Gminy, 

 zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 
roku poz. 518 tekst jednolity ze zmianami) – działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przechodzą                  
z mocy prawa na własność gminy, 

 na skutek wykonania przez Burmistrza prawa pierwokupu w przypadku sprzedaży: 

 nieruchomości niezabudowanych nabytych uprzednio przez sprzedawcę do Skarbu Państwa 
albo jednostek samorządu terytorialnego, 

 prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej, niezależnie od 
formy nabycia tego prawa przez zbywcę, 

 nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na obszarze 
przeznaczonym w planie miejscowym na cele publiczne albo nieruchomości, dla której została 
wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, 

 nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub prawa użytkowania wieczystego takiej 
nieruchomości. 

 
Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości wynosi: 
 

545,9214 ha, w tym: 
 

 grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice: 519,5822 ha, 
 grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice: 8,7083 ha, 
 grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd gminnym jednostkom 

organizacyjnym: 17,6309 ha. 
 
Powierzchnia gruntów nie wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, stanowiących własność 
Gminy Krapkowice, a oddanych w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym wynosi: 47,1663 ha, 
w tym na terenie miasta – 44,0910 ha, natomiast na terenie gminy – 3,0753 ha. 
 

 
 Gmina Krapkowice użytkuje na podstawie decyzji Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych                
i Leśnictwa z dnia 23.10.1997 r. grunty leśne położone w Krapkowicach przy ul. Leśnej o powierzchni              
18,8735 ha. 
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Stosownie do przepisów ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska jest organem, który może 

wyrazić zgodę na nabywanie, zbywanie, obciążanie, wydzierżawianie i wynajmowanie na czas dłuższy niż 3 
lata lub czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym 
Gminy. 

 
Szczegółowe zasady zbywania i nabywania nieruchomości określają : 

 
1. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w Dz. U. z 2014 

r. poz. 518 z późniejszymi  zmianami ),  
2. ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny,    
3. ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (jednolity tekst w Dz. U. Nr  80, poz. 903                     

z 2000 roku ze zmianami),   
4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 roku w sprawie określenia szczegółowych 

zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbywanie nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. z 2004 roku Nr 207, poz. 2108),   

5. ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo 
własności nieruchomości (Dz. U. Nr 175, poz. 1459 ze zmianami) na podstawie decyzji 
administracyjnych, 

6. uchwała Nr XXVII/365/05 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 listopada 2005 roku w sprawie 
zasad udzielania bonifikat przy przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości, 

7. uchwała Nr XI/151/99 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 29 listopada 1999 roku w sprawie 
sprzedaży użytkowania wieczystego. 

  
        Są to kryteria, którymi kieruje się Burmistrz gospodarując gminnym zasobem nieruchomości po podjęciu 
przez Radę Miejską stosownych uchwał.  

 
W minionym okresie na wniosek Burmistrza Krapkowic, Rada Miejska na 10 posiedzeniach, podjęła 25 
uchwał w zakresie między innymi zbywania, nabywania nieruchomości, wydzierżawiania 
nieruchomości oraz udzielania bonifikat.  
 
Na Sesji Nr XXV/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 26 lutego 2014 roku podjęto 10 uchwał                      
w następujących sprawach: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej dla poprawienia 
warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych /Krapkowice dz. 425 z mapy 19 – ul. 
Żeromskiego/, 

2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej /Steblów dz. 206/3 z mapy 
2/,                      

3. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 74/7, 140/7 z mapy 
3 – ul. Opolska Krapkowice/,  

4. w sprawie przyznania najemcy pierwszeństwa w nabyciu budynku mieszkalnego i budynków 
użytkowych wraz z gruntem oraz udzielenie bonifikaty /Steblów  dz. 206/2 z mapy 2 -  ul. Wiejska 43/, 

5. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 164 z mapy 13 – ul. 
3 Maja 1/,  

6. w sprawie zamiany nieruchomości /Żywocice dz. 495/5, 497/1 z mapy 2/, 
7. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości i odstąpienie od obowiązku 

przetargowego tryby zawarcia tej umowy / dz. 1 z mapy 1/, 
8. w sprawie zamiany nieruchomości /Krapkowice dz. 10/76,19 z mapy 9,  296/2, z mapy 8/, 
9. w sprawie zamiany nieruchomości /Krapkowice dz. 5/2, 76/5, 58/6 z mapy 3/, 
10. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom /47 

działek/. 
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Druga uchwała w trakcie realizacji, po dwóch przetargach negatywnych zostaną ogłoszone rokowania, ósma 
uchwała w trakcie realizacji -  druga strona nie uregulowała jeszcze stanu prawnego swojej nieruchomości. 
Pozostałe uchwały zostały  zrealizowane. 
 
Na  Sesji  Nr XXVIII/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 23 kwietnia 2014 roku podjęto 6 uchwał                    
w następujących sprawach: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
oraz udzielnie bonifikaty /Krapkowice dz. 92/1 z mapy 13 - ul. Księdza Koziołka 18/, 

2. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z akwenu „GOLD” w Krapkowicach - Otmęcie, 
3. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 151/1 z mapy 13 

– ul. 3 Maja – Działkowa/,  
4. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 234/2 z mapy 14 – 

ul. Kasprowicza/,  
5. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Krapkowice /Krapkowice dz. 19 z mapy 9 – ul. Kilińskiego/,  
6. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 141 z mapy 13 – ul. 

3 Maja/.  
 

Pierwsza uchwała  w trakcie realizacji – sprzedano 2 mieszkania. Pozostałe uchwały zostały  zrealizowane. 
 
Na Sesji Nr XXIX/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 25 czerwca 2014 roku podjęto 3 uchwały                       
w następujących sprawach: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej /Krapkowice dz. 58/11, 
58/13, 53/17, 53/19 z mapy 3 – ul. Opolska/, 

2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste  nieruchomości niezabudowane w 
drodze bezprzetargowej dla poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 
/Krapkowice dz. 59/65 z mapy 11 – ul. Żeromskiego/, 

3. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Gwoździce dz. 597/2 z mapy 1/,  
 

Wszystkie  uchwały zostały  zrealizowane. 
 
Na Sesji Nr XXXI/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 24 września 2014 roku podjęto 2 uchwały                  
w następujących sprawach:     

1. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
oraz udzielnie bonifikaty /Krapkowice dz. 387/2 z mapy 8 - ul. Opolska 39/, 

2. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości niezabudowanej w 
drodze przetargu /Żywocice dz. 495/7 z mapy 2/, 
 

 
Pierwsza uchwała w trakcie realizacji – sprzedaż pierwszego mieszkania nastąpi 20 lutego br. Druga uchwała 
w trakcie realizacji na 30 marca br. zostanie ogłoszony przetarg.  
 
Na Sesji Nr XXII/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 5 listopada 2014 roku podjęto 2 uchwały                    
w następujących sprawach: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości /Żużela dz. 712 z mapy 6 i dz. 45/1 z 
mapy 8/,  

2. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców 
oraz udzielnie bonifikaty /Krapkowice dz. 432/10 z mapy 13 - ul. Wiejska 1/, 

 
Druga  uchwała w trakcie realizacji. Pierwsza uchwała została  zrealizowana w styczniu 2015 r. 
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Na Sesji Nr III/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 30 grudnia 2014 podjęto 2 uchwały                                 
w następujących sprawach: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości /Krapkowice dz. 180/12, 180/13 z 
mapy 8 – ul. Kozielska/,  

2. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowym dzierżawcom /40 
działek/. 

 
Pierwsza  uchwała w trakcie realizacji. Druga uchwała będzie realizowana sukcesywnie w trakcie 2015 roku, 
wraz z upływem terminów umów dzierżawy. 

 
 W zasobie mieszkaniowym Gminy Krapkowice, którym administruje Zakład Gospodarki Komunalnej              
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Krapkowicach pozostają 44 budynki, w których znajduje się: 
- 402 lokali mieszkalnych, 
- 82 lokali użytkowych, 
- 27 garaży 
o ogólnej powierzchni 29.033,97 m2. 

 
W analizowanym okresie Gmina Krapkowice uzyskała wpływy z tytułu gospodarowania gminnym zasobem 
nieruchomości w wysokości: 4.347.975,46 zł 

(słownie złotych: cztery miliony trzysta czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć 46/100), w 
tym: 
-  sprzedaż składników majątkowych (sieć wod - kan)  -   2.000.000,00 zł, 
-  ze sprzedaży mienia gminnego    -    1.490.178,21 zł, 
-  za dzierżawę terenów      -       353.236,00 zł, 
-  z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste   -       261.340,38 zł, 
-  z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 
   wieczystego w prawo własności    -      217.758,60 zł, 
-  wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów dokumentacji 
   dot. sprzedaży nieruchomości)    -          6.404,99 zł, 
-  wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów poniesionych z tyt. 
   windykacji należności ze sprzedaży)       -          2.915,60 zł, 
-  odsetki ustawowe i odsetki z redyskonta weksli  -        16.141,68 zł. 
 
Wydatki inwestycyjne związane z zakupem nieruchomości do zasobu Gminy Krapkowice ogółem wyniosły: 
301.369,46 zł (słownie złotych: trzysta jeden tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 46/100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: M. Smandzik – Wydz. GGR 


