U C H W A L A N r 55/2011
Zarzijdu Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 4 maja 2011 roku
w

sprawie

ustalenia

planu

wykorzystania

zasobu

nieruchomosci

Powiatu

Piotrkowskiego na lata 2011 - 2014

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzajdzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.), art. 11 ust. I, art. 25B
w zwiajzku z art. 25 ust. 2 oraz art. 23 ust.l pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomosciami (t. j. Dz. U. z 201 Or. Nr 102, poz. 651 ze zm.)

Zarzad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nast£puje:
§ 1. Ustala si? plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Powiatu Piotrkowskiego na lata
2011 -2014, stanowiajzy zatajcznik do niniejszej uchwaly.
§ 2. Ustalony plan b^dzie co rocznie aktualizowany do dnia 31 marca kazdego roku,
pocza_wszy od roku 2012.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si$ Etatowemu Czlonkowi Zarza_du oraz Kierownikowi
Wydzialu

Geodezji

i

Gospodarki

Nieruchomosciami

Starostwa

Powiatowego

w Piotrkowie Trybunalskim.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
TA
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Zahjc/nik

do uchwalyNr 55/2011
Zarzqdu Powiatu

w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia 4 maja 2011 roku

Plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Powiatu Piotrkowskiego
nalata 2011-2014
I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOSCI

L Zasob nieruchomosci Powiatu Piotrkowskiego
Na dzien 01.01.2011 r. w sklad zasobu wchodzity grunty o t^cznej powierzchni
267,4902 ha, w tym:
•

252,5533 ha gruntow znajduje si? w trwatym zarzadzie powiatowych jednostek
organizacyjnych;

•

1,4801 ha gruntow znajduje si? w nieodptatnym uzytkowaniu;

•

12,6950 ha gruntow nie jest oddane w zadn^form? wladania;

•

0,7618 ha gruntow stanowiaeych wspolwlasnosc.
Na dzien 01.01.2011 r. Powiat Piotrkowski byl wlascicielem 535 dziatek o lajcznej
powierzchni 5 899 749 m2, zaj^tych pod drogi publiczno - powiatowe.
2. Nieruchomosci Powiatu Piotrkowskiego oddane w uzytkowanie wieczyste
Na dzien 01.01.2011 r. Powiat Piotrkowski nie posiada gruntow oddanych w uzytkowanie
wieczyste.

II. PROGNOZY DOTYCZ^CE WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOSCI
POWIATU PIOTRKOWSKIEGO
7. Prognoza dotyczqca
nieruchomosci do zasobu

udostgpniania

nieruchomosci

zasobu

oraz

nabywania

Udost^pnianie nieruchomosci z powiatowego zasobu nieruchomosci nast^powac b^dzie
zgodnie z obowiaj2ujajcymi przepisami prawa w drodze sprzedazy. zamiany. darowizny,
oddania w trwaly zarzajd, dzierzaw^, najem, uzyczenie - zgodnie z aktualnymi potrzebami
oraz zgodnie z wnioskami.
Nabywanie nieruchomosci na rzecz Powiatu Piotrkowskiego nast^puje w drodze,
darowizny, zamiany lub w innych formach przewidzianych prawem w zwiajzku
z koniecznosciq_ realizacji zadan wlasnych, obowiazkami wynikajacymi z przepisow
szczegolnych oraz realizacja^ innych celow publicznych.
Przewiduje si^, ze w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanu prawnego
nieruchomosci, glownie nieruchomosci drogowych powierzchnia gruntow wchodza^cych

w sklad powiatowego zasobu b^dzie si? powi^kszac. Trudna do okreslenia jest wielkosc
powierzchni, jak w cia_gu najblizszych trzech lat obowia^zywania planu moze wejsc do
zasobu - zalezy to od czasu trwania post^powari w sprawie uregulowania stanu prawnego
oraz od wysokosci srodkow fmansowych na ten eel.
Ponadto pnewiduje si$:
- regulowanie stanow prawnych nieruchomosci, nalezacych do Powiatu Piotrkowskiego.
Proces ten polegac be^dzie na zaktadaniu ksi^g wieczystych, ujawnianiu w juz zafozonych
ksi^gach wieczystych prawa wfasnosci Powiatu Piotrkowskiego;
- dokonywanie podzialow oraz innych regulacji geodezyjnych granic dzialek b^dqcych
wlasnoscia^ Powiatu Piotrkowskiego (np. rozgraniczenia, poi^czenia dzialek, wznawianie
granic);
- oddanie w trwaly zarzaji Powiatowemu Zarzajdowi Drog w Piotrkowie Tr>Tbunalskim,
gruntow zaj^tych pod drogi;
- wprowadzenie danych dotyczajcych ewidencji powiatowego zasobu nieruchomosci do
programu Ewidencja Nieruchomosci oraz biez^ce ich aktualizowanie.
2. Prognoza poziomu wydatkow zwiqzanych z udostgpnianiem nieruchomosci zasobu oraz
nabywaniem nieruchomosci do zasobu
Zgodnie z uchwala_ Nr IV/25/11 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
21 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Piotrkowskiego na 2011 rok,
plonuje si? w ramach gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomosci zrealizowac
ogolem wydatki w wysokosci - 52 000,00 zl, w tym:
a) zakup uslug pozostafych - 35 000,00 z}, \ tym m.in. na:
- opfaty sadowe (odpisy KW, zakladanie KW i aktualizacje);
- ogloszenia prasowe o nieruchomosciach przeznaczonych do sprzedazy, dzierzawy;
- podzialy geodezyjne dzialek;
b) zakup uslug obejmuj^cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 17 000,00 zl, w tym
m.in. na:
- wycene^ nieruchomosci przeznaczonych do sprzedazy;
- wykonanie swiadectw charakterystyki energetycznej sprzedawanych nieruchomosci.
3. Prognoza poziomu dochodow zwiqzanych ze sprzedazq nieruchomosci stanowiqcych
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego
Na 2011 rok w budzecie Powiatu Piotrkowskiego zaplanowano dochody z tytulu sprzedazy
nieruchomosci, stanowia_cych wiasnosc Powiatu na kwote_ - 1 003 700,00 zl.
4. Prognoza wpfywow osiqgniqtych z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci
oddanych w uzytkowanie wieczyste oraz optat z tytulu trwalego zarzqdu i dzierzawy
nieruchomosci
Powiat Piotrkowski nie posiada nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste,
w zwiajzku z powyzszym nie osi^ga dochodow z tego tytulu.

Wplyw osiajany z oplat z tytulu trwalego zarzajdu nieruchomosci oddanych powiatowym
jednostkom organizacyjnym vv trwaly zarzad wynosi 259,94 zl.
Natomiast wpiywy z oplat rocznych z tytufu dzierzawy nieruchomosci stanowia^cych
wlasnosc Powiatu Piotrkowskiego wynosz^214 092,39 zl.
5. Prognoza dotyczqca aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci
Powiatu Piotrkowskiego oddanych w uzytkowanie wieczyste oraz oplat z tytulu trwalego
u i dzierzawy nieruchomosci Powiatu Piotrkowskiego
Powiat Piotrkowski nie posiada nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste,
w zwiazku z powyzszym nie osia_ga dochodow z tego tytulu.
W omawianym okresie nie planuje si? aktualizacji oplat z tytulu trwalego zarzadu oraz
dzierzawy nieruchomosci.
III. PROGRAM
ZAGOSPODAROWANIA
PIOTRKOWSKIEGO

NIERUCHOMOSCI

POWIATU

1. Nieruchomosciplanowane do sprzedazy
.
L.p.
r

Polozenie
.
.
nieruchomosci

i powierzclmia
nieruchomosci w
m2

2.

3.

1.
1.

4.

Uwagi

5.

6.

549opow. 11 100

Brak wyceny

przetarg

Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny

550/1 opow.4796

Brak wyceny

przetarg

Gm
Wola
Krzysztoporska,
Bujny

788/8
opow. 128 138

Brak wyceny

przetarg

743 o pow. 9 700

966 000,00
(wg operatu
szacunkowego
z dnia
25.02.2010 r.)

Krzysztoporska,
Bujny

3.

W Z!)

Forma
sprzedazy

Gm.
Wnlci

9

rynkowa

4.
Wr\la

Krzysztoporska,
Bujny

przetarg

Nieruchomosc
w trwalym
zarzajizie
Zespolu Szkol
Rolniczych
w Bujnach.
Obecnie trwa
procedura
zmierzaja_ca
do podziatu
nieruchomosci.
a nastejpme
do sprzedazy.
Toczy si$
postejx>wame
o wydanie
warunkow
zabudowy

— ——

5.
Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny,
ul. Piotrkowska 38

6.
Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny,
ul. Piotrkowska 3 8

7.
Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny,
ul. Piotrkowska 38

8.

Lokal mieszkalny
nr 1 3 o i pow.
67,62 m2 +
pomieszczenie
i ,
przynalezne
o pow. 10,68 m
7830/130509
w nieruchomosci
wspolnej

—|

140 000,00
+ 330,00
- wartosc
Przetarg
stuzebnosci
gruntowej
Pierwszeristwo
(wg operatu
w nabyciu ma
szacunkowego najemca lokalu.
i z dnia
30. 04. 2010 r.)

01.1 2.2009 r.
odbyly si$
pierwsze
Lokal mieszkalny
137000,00
przetargi
r
o ustne
nr 14 o pow.
+ 310,00
nieograniczone
Przetarg
67,62 m2 +
- wartosc
na sprzedaz
pomieszczenie
siuzebnosci
wymienionych
Pierwszeristwo
przynalezne
gruntowej
nieruchomosci
w nabyciu ma
o pow. 7,80 m2 oraz (wg operatu
lokalowych,
udzial 7542/130509 szacunkowego najemca lokalu.
ktore
w nieruchomosci
z dnia
zakoriczyly si?
wspolnej
30.04.2010 r.)
wynikiem
Lokal mieszkalny
142 900,00
negatywnym,
nr 15 opow.
' +310,00
gdyz nikt nie
67,62 m2 +
- wartosc
Przetarg
wniost wadium.
pomieszczenie
sluzebnosci
gruntowej
Pierwszeristwo
przynalezne
Wszystkie
o pow. 7,80 m2 oraz (wg operatu
w nabyciu ma nieruchomosci
udzial 7542/130509 szacunkowego najemca lokalu.
lokalowe
w nieruchomosci
z dnia
potozone sa^ na
wspolnej
30.04.2010 r.)
dzialkach
oznaczonych
Lokal mieszkalny
140000,00
J
''
w ewidencji
nr 1 7 o pow.
+ 310,00
gruntow
Przetarg
67,62 m2 +
- wartosc
numerami:
pomieszczenie
sluzebnosci
-"7O o /r
788/5
Pierwszeristwo
przynalezne
gruntowej
r\ **> no
opow.
0,1308
w nabyciu ma
o pow. 7,80 m2 oraz (wg operatu
i
ha
udzial 7542/1 30509 szacunkowego najemca lokalu.
* ^O O I A
i
788/4
w nieruchomosci
z dnia
o pow. 0,0499
wspolnej
30.04.2010 r.)
ha
Lokal mieszkalny
137 000,00
nr 1 8 o pow.
+ 310,00
67,62 m2 +
- wartosc
Przetarg
pomieszczenie
sluzebnosci
Pierwszeristwo
przynalezne
gruntowej
o pow. 7,80 m2 oraz (wg operatu
w nabyciu ma
udziai 7542/130509 szacunkowego najemca lokalu.
w nieruchomosci
z dnia
wspolnej
30.04.201 Or.)
1

Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny,
ul. Piotrkowska 38

9.
Gm.
Wola
Krzysztoporska,
Bujny,
ul. Piotrkowska 38

10.
Czarnocin

1 774/2
opow. 100700

11.
Czarnocin,
ul, Reymonta

1790/6
o pow. 1 064

180300,00
(wg operatu
szacunkowego
z dnia
28. I I . 2009 O

42 700 00
(wg operatu
szacunkowego

przetarg

Warunki
przetarg

. .

zabudowy na
budow?
budynku
mieszkalnego
i ushigowego
Odbyly si? 2

12.
Czarnocin,

ul. Reymonta

1790/5
o pow. 1 062

48 600,00
(wg operatu
szacunkowego
zdnia

przetarg

gdyz nikt nie
wniosl wadiuni

04.02.2009 r.)
13.
Czarnocin,
ul. Reymonta 1

14.
Czarnocin,
ul. G16wnal48A

15. Czarnocin,
ul. Reymonta

przetargi, ktore
zakonczyly si?
wynikiem
negatywnym,

1780/1 3 opow.
1 045, lokal
1? 600 00
mieszkalny nr 3
(wg operatu bezprzetargowo
o pow. 44,00 wraz z
szacunkowego
na rzecz
udzialem
najemcy
z dnia
w nieruchomosci
29.04.2009 r.)
wspolnej
4400/11533
1790/9 opow.
1 227, lokal
mieszkalny nr 2
o pow. 54,79 wraz
z udzialem
w nieruchomosci
wspolnej
5479/11112
1780/5

41 040,00
(wg operatu bezprzetargowo
szacunkowego
na rzecz
z dnia
najemcy
29. 12.2008 r.)

przetarg

o pow. 1 49 1

16. Czarnocin,
ul. Reymonta

1780/7
o pow. 1 923

17. Czarnocin,
ul. Reymonta

1780/8
opow. 1 748

18. Czarnocin,
ul. Reymonta

1780/10
opow. 1 169

przetarg

19. Czarnocin,
ul. Poniatowskiego

1799/20
o pow. 1 009

przetarg

przetarg

Brak wyceny

przetarg

Warunki
zabudowy na
budow?
budynku
mieszkalnego
i uslugowego

i

20.
Czarnocin,
ul. Pomatowskiego

1799/21
o pow. 1 036

przetarg

Czarnocin,
ul. Poniatowskiego

zabudowy na
budowe
budynku
mieszkalnego
Obecnie toczy
si?

1799/22
o pow. 1 034

przetarg

postepowanie
0 z^siedzenie
prze dm i otowych

nieruchomosci.
22.
Kol. Szydlow,
gm. Grabica

93 opow. 10 197

501 070,00
(wg operatu
szacunkowego
z dnia
30.07.2010 r.)

przetarg

Obecnie trwa
procedura
wygaszaja_ca
trwaly zarzaji

2. Nieruchomosci planowane dopnekazania wformie darowizny
L.p.

Polozenie
nieruchomosci

Numer
i powierzchnia
nieruchomosci H m 2

Wartosc
rynkowa
(wzl)

Przeznaczenie
(eel darowizny)

1.

2.

3.

4.

5.

1.

Sulejow, obr^b 7,
ul. Gora Strzelecka

115
opow. 12410

Brak wyceny

2.

Sulejow, obr^b 7,
ul. Wschodnia

340
opow. 3 1698

Brak wyceny

Sulejow, obr?b 8,
ul. Plac strazy

356/9
o pow. 1 283

Brak wyceny

4.

Sulejow, obre^> 8,
ul. Gorna

353/3
opow. 1 121

Brak wyceny

5.

Sulejow, obr?b 8,
ul. Milejowska

258
o pow. 4 942

Brak wyceny

6.

Sulejow, obr^b 8,
ul. Milejowska

307
o pow. 1 929

Brak wyceny

7.

Sulejow, obrej> 8,
ul. Cz^stochowska

328/2
o pow. 590

Brak wyceny

8.

Sulejow, obr^b 8,
ul. Polna

277/1
o pow. 7 763

Brak wyceny

9.

Sulejow, obr?b 8,
ul. Polna

404
o pow. 1 490

Brak wyceny

•N

10. Sulejow, obr^b 1 1 ,
ul. Polna

132
o pow. 3 023

~i

i ushigowego

Brak wyceny

21.

~
Warunki

Brak wyceny

Darowizna na rzecz
gminy, na eel - pod
drogi publiczne,
zaliczone do kategorii
drog gminnych

11.

Sulejow, obr?b 1 2,
ul. Polna

116
o pow. 2 009

Brak wyceny

12.

Sulejow, obr^b 17,
ul. Rynek

15
o pow. 3 403

Brak wyceny

13.

Sulejow, obr^b 17,
ul. Nadrzeczna

17
o pow. 2211

Brak wyceny

14.

Sulejow, obre_b 17,
ul. Garncarska

138
o pow. 8 936

Brak wyceny

15.

Sulejow, obre_b 17,
ul. Wschodnia

90
o pow. 2 407

Brak wyceny

16.

Sulejow, obre_b 17,
ul. Wschodnia

240
o pow. 5 756

Brak wyceny

17.

Sulejow, obre_b 17,
ul. Wschodnia

513
opow. 8 771

Brak wyceny

18.

gm. Aleksandrow,
Skotniki

454/2
opow. 1 756

Brak wyceny

Darowizna na rzecz
gminy, na eel zwi^zany
z zapewnieniem opieki
zdrowotnej

3. Nieruchomosci, ktore zgodnie z ustawq o realizacji inwestycji drogowych (...) przejdq
na wlasno$c Skarbu Panstwa za odszkodowaniem na rzecz Powiatu
L.p.

Polozenie
nieruchomosci

Numer i powierzchnia
dziatki

Przeznaczenie

1.

2.

3.

4.

1.

gm. Moszczenica, obr^b Baby

172/2 opow. 0,02 10 ha
392/1 o pow. 0,0286 ha

Rozbudowa drogi
wojewodzkiej nr 716

2.

gm. Sulejow, obre_b 8 m. Sulejow

356/1 o pow. 0,0005 ha

Rozbudowa drogi
krajowej nr 12

gm. Wolborz, obr^b 32 Wolborz

1536/1 opow. 0,20 10 ha
1536/3 opow. 0,2994 ha
463/2 o pow. 0,4688 ha
1679/3 opow. 0,2032 ha

Rozbudowa drogi
krajowej nr 8 do
parametrow drogi
ekspresowej

3.

4. Nieruchomosci planowane do oddania n1 najem, dzierzawg i uzyczenie
Nie planuje si? oddania nieruchomosci vv najem, uzyczenie i dzierzaw^ - ewentualna
realizacja na wniosek zainteresowanej strony.

Przygotowany plan wykorzystania powiatowego zasobu nieruchomosci okresla jedynie
glowne kierunki dzialan, poniewaz dla kazdej nieruchomosci, wchodza^cej w sklad powiatowego
zasobu, decyzje dotyczq.ce sposobu i i formy zagospodarowania b?d% zapadaly ind}rwidua]nie.
Wykorzystanie powiatowego zasobu nieruchomosci b^dzie zgodne z ustaleniami wynikajajcymi

z uchwal budzetowych na rok: 2012 r., 2013 r., 2014 r. oraz z zasadami nabycia, zbycia i obci^zenia
nieruchomosci oraz ich wydzierzawiania lub wynajmowania na okres dtuzszy niz 3 lata,
okreslonymi w uchwale Nr XXVIII/247/06 Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia
28 czerwca 2006 r.
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