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Załącznik do Zarządzenia Nr  817 /2017  

Burmistrza Krapkowic z dnia 29 grudnia 2017 roku 

                                                                                 

Plan wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

 na lata 2018 - 2020 
 

§   1 

 

1. Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości 

wynosi : 547,2154 ha, w tym: 

 grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice : 529,9547 ha 

 grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy Krapkowice : 7,1172 ha 

 grunty stanowiące własność Gminy Krapkowice przekazane w trwały zarząd 

gminnym jednostkom organizacyjnym : 10,1435 ha 

 

2. Ogólna powierzchnia gruntów nie wchodzących w skład gminnego zasobu 

nieruchomości, stanowiących własność Gminy  Krapkowice, a oddanych w użytkowanie 

wieczyste osobom fizycznym i prawnym wynosi: 47,0648 ha 

 

3. Zestawienie powierzchni :  

 nieruchomości gminnego zasobu – Miasto i Gmina Krapkowice - załącznik Nr 1 

do niniejszego planu, 

 nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste – Miasto i Gmina Krapkowice 

- załącznik Nr 2 do niniejszego planu, 

 

§   2 

    
Prognoza wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości w zakresie : 

 

1. Udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu 

przewiduje : 

 sprzedaż 2 działek pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne przy                           

ul. Księdza Koziołka w Krapkowicach, 

 sprzedaż działki zabudowanej 125/25 z mapy 3 położonej przy ul. Opolskiej                     

w Krapkowicach, 

 sprzedaż działki zabudowanej  218/6 z mapy 5 położonej przy ul. Prudnickiej                     

w Krapkowicach, 

 sprzedaż działki zabudowanej budynkiem wielomieszkaniowym w stanie 

surowym przy ul. XXX lecia w Kórnicy, 

 sprzedaż działki 26/3 z mapy 7 przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach, 

 sprzedaż części działki 91 z mapy 3 przy ul. Dworcowej w Krapkowicach, 

 sprzedaż KSSE  działek 208/33, 208/40 i 208/56 z mapy 1 w Rogowie Opolskim, 

 sprzedaż działek 26/,4, 26/5, 26/9 z mapy 3 przy ul. Opolskiej w Krapkowicach, 

 zamiana działek 429 i 306/3 z mapy 13 przy ul. Księdza Koziołka w 

Krapkowicach, 

 zamiana części działek 140 z mapy 19  i 725/3 z mapy 13 przy ul. Górnej w 

Krapkowicach, 

 zamiana części działek 861/1 i 867 z mapy 2 w Żywocicach, 
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 sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców - wyłącznie na wniosek 

najemcy, 

 sprzedaż lub przekształcenie prawa użytkowania wieczystego – wyłącznie                         

na wniosek użytkownika wieczystego, 

 sprzedaż działki budowlanej 732/1  i 206/3 z mapy 4 położonej w Steblowie,  

 sprzedaż bezprzetargowa działek lub ich części, jeżeli nie mogą być 

zagospodarowane jako odrębne nieruchomości i są niezbędne dla poprawienia 

warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, 

 wydzierżawienie na okres do 3 lat działek rolnych dotychczasowym dzierżawcom, 

którym umowy dzierżawy wygasają w  2018, 2019 i 2020 roku. 

 wydzierżawienie na czas nieoznaczony terenu pod pawilony handlowe na 

targowisku przy ul. Drzymały w Krapkowicach,  

 nabycie nieruchomości niezbędnych do realizacji zadań własnych, w 

szczególności przeznaczone na cele publiczne, a także nabycie nieruchomości z 

mocy prawa, 

 przejęcie dróg wewnętrznych i dróg publicznych w Steblowie po uchwaleniu 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 

 nabycie z mocy prawa nieruchomości Skarbu Państwa (komunalizacja), 

 ustanawianie na gruntach gminy Krapkowice odpłatnych służebności przesyłu, i 

służebności drogowych. 

 wyrażanie zgód na odpłatne zajęcie nieruchomości gruntowych stanowiących 

własność Gminy Krapkowice, na cele realizacji infrastruktury technicznej, a także 

na inne cele doraźne, 

 scalenie i podział gruntów obejmujących obszar o powierzchni ok. 20 ha terenu 

pomiędzy ul. Prudnicką za stacją ORLEN wzdłuż drogi krajowej DK 45 do 

planowanego cmentarza przy ul. Limanowskiego w Krapkowicach, gdzie Gmina 

Krapkowice jest właścicielem ok. 50 % powierzchni gruntów objętych scaleniem 

i podziałem  

 

2. Poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu oraz 

nabywaniem nieruchomości do zasobu przewiduje :  

 W celu umożliwienia sprawnego gospodarowania zasobem nieruchomości 

zabezpieczenie finansowe w budżecie Gminy Krapkowice na: podziały 

nieruchomości, rozgraniczenia, sporządzenie dokumentacji geodezyjnej, wycenę 

nieruchomości, koszty notarialno – sądowe;  realizowany będzie z wiążącymi 

organ wykonawczy ustaleniami zawartymi w uchwałach budżetowych na 2018, 

2019 i 2020 rok. W razie konieczności dokonania innych, niezaplanowanych 

wydatków związanych z udostępnianiem oraz nabywaniem nieruchomości do 

zasobu, ich realizacja będzie możliwa w przypadku przesunięcia środków na w/w 

zadania w ramach ogólnej kwoty. 

 

3. Wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy 

Krapkowice oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu czynszu 

dzierżawnego, przewiduje uzyskanie następujących kwot w skali roku : 

 z tyt. użytkowania wieczystego:  ok. 355.000 zł 

 z tyt. czynszu dzierżawnego: ok. 454.000 zł 

Wpływy te nie uwzględniają planowanej na lata 2018, 2019 i 2020 aktualizacji opłat                   

z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych oraz ewentualnego wejścia 
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w życie ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 

na cele mieszkaniowe we współwłasność gruntów. 

 

4. Aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Gminy Krapkowice 

oddanych w użytkowanie wieczyste, prowadzoną sukcesywnie w ilości około 20 

nieruchomości rocznie. 

 

§   3 

 

1. Program zagospodarowania nieruchomości zasobu ma na celu racjonalne, planowe                       

i ekonomicznie uzasadnione wykorzystanie i gospodarowanie gminnym zasobem 

nieruchomości polegające na : 

 dążeniu do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych poprzez przygotowanie                        

i sprzedaż działek pod budownictwo mieszkaniowe, 

 przygotowaniu i sprzedaży terenów pod inwestycje zgodnie z planami 

zagospodarowania przestrzennego, 

 urealnieniu opłat z tyt. dzierżawy gruntów należących do gminnego zasobu 

nieruchomości, 

 aktualizacji wartości nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, 

 utrzymanie działek rolnych w zasobie jako rezerwy do ewentualnych zamian 

nieruchomości niezbędnych dla realizacji celów publicznych, 

 racjonalne gospodarowanie środkami z budżetu gminy przeznaczonymi                           

na utrzymanie gminnego zasobu nieruchomości, 

 

2. Realizacja programu zagospodarowania nieruchomości następować będzie zgodnie                       

z wiążącymi organ wykonawczy gminy ustaleniami, wynikającymi z uchwały budżetowej 

oraz zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy 

Krapkowice, nakreślonymi przyjętym przez Radę Miejską; Planem rozwoju lokalnego 

gminy Krapkowice oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Krapkowice.   

  

  

 


