
Załącznik do Zarządzenia Nr 48 / 2022 

Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn z dnia 21.04.2022 r. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU 
NIERUCHOMOŚCI  

MIASTA I GMINY OLSZTYN 

NA LATA 2022-2024 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Olsztyn – kwiecień - 2022 



2 

 

I. PODSTAWA  PRAWNA 

 
Podstawę prawną sporządzonego planu wykorzystania zasobu, stanowią 

przepisy art. 25 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.). 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy do gminnego zasobu należą 
nieruchomości, które stanowią przedmiot własności gminy i nie zostały oddane w 
użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego gminy.  
Gminny zasób nieruchomości może być wykorzystywany na cele rozwojowe 

gminy i zorganizowanej działalności inwestycyjnej, a w szczególności na 
realizację budownictwa mieszkaniowego oraz związanych z tym budownictwem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a także na realizację innych celów 

publicznych. 
Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje Burmistrz,                           

a w szczególności : 
1. ewidencjonuje nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości; 
2. zapewnia wycenę tych nieruchomości; 

3. sporządza plany wykorzystania zasobu; 
4. zabezpiecza nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem; 

5. wykonuje czynności związane z naliczeniem należności za nieruchomości 
udostępniane z zasobu oraz prowadzi windykację tych należności; 

6. zbywa oraz nabywa, za zgodą Rady Gminy, nieruchomości wchodzące          

w skład zasobu; 
7. wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu; 

8. podejmuje czynności w postępowaniu sądowym, w szczególności w sprawach 
dotyczących własności lub innych praw rzeczowych na nieruchomości,           
o zapłatę należności za korzystanie z nieruchomości, o roszczenie ze 

stosunku najmu, dzierżawy lub użyczenia, o stwierdzenie nabycia spadku,     
o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie; 

9. składa wnioski o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości gminnych 
oraz o wpis w księdze wieczystej; 

10. przygotowuje opracowania geodezyjno – prawne i projektowe; 

11. dokonuje podziałów nieruchomości oraz scaleń i podziałów nieruchomości; 
12. wyposaża nieruchomości, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia 

infrastruktury technicznej. 
 

II. CELE  I  ZADANIA 
 

Gospodarowanie mieniem komunalnym ma szczególne znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego gminy. Podporządkowane jest następującym celom : 
- Realizacji zadań własnych gminy (cele komunalno – publiczne); 

- Celom gospodarczo – fiskalnym (uzyskiwanie dochodów budżetowych, 
aktywizacja gospodarki w gminie, osiągnięcie wiarygodności kredytowej); 

- Realizacji prawidłowego rozwoju przestrzennego Gminy; 

- Efektywnemu wykorzystaniu zasobu gruntów komunalnych dla realizacji 
celów polityki gminy. 

 
Gminny zasób nieruchomości jest wykorzystywany zgodnie z wiążącymi 

organ wykonawczy gminy ustaleniami, które wynikają z Uchwał Budżetowych 

gminy Olsztyn, przepisami Kodeksu Cywilnego, przepisami ustawy z dnia          
21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami oraz z planami i programami 

m.in. : 



3 

 

 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy, 
 Planach zagospodarowania przestrzennego, 

 Wieloletnim programie gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Olsztyn.  

 
III. CHARAKTERYSTYKA  GRUNTÓW GMINNYCH 
 

1. Ogólna powierzchnia gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości na dzień 31.12.2021 wynosił: 380,8325 ha, w tym: 

 Grunty stanowiące własność Miasta i Gminy Olsztyn: 369,2475 ha, 
 Grunty będące w użytkowaniu wieczystym Miasta i Gminy Olsztyn: 0,5656 

ha, 

 Grunty stanowiące własność Gminy Olsztyn, przekazane w trwały zarząd: 
11,0194 ha. 

2. Ogólna powierzchnia gruntów nie wchodzących w skład gminnego zasobu 
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Olsztyn, a oddanych              
w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i prawnym wynosi: 4,6976 ha, 

3. Zestawienie nieruchomości zasobu na podstawie danych zawartych              
w ewidencji nieruchomości, prowadzonej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1, 

przedstawione jest w poniższej tabeli 
 

Lp. Wyszczególnienie – użytek gruntu Powierzchnia  
w ha 

1 Grunty orne (R) 142,0815 

2 Łąki trwałe (Ł) 5,3810 

3 Pastwiska trwałe (Ps) 19,0337 

4 Sady (S) 0,5935 

5 Grunty rolne zabudowane (Br) 1,4119 

6 Grunty zadrzewione i zakrzewione na 
użytkach rolnych (Lzr) 

1,3749 

7 Grunty pod rowami (W) 0,9302 

8 Nieużytki (N) 14,1472 

9 Lasy (Ls) 127,0206 

10 Grunty zadrzewione i zakrzewione (Lz i W-Ls) 0,1089 

11 Tereny mieszkaniowe (B) 0,6172 

12 Tereny zabudowane i zurbanizowane  
(Bi, Ba, Bp i Bz) 

10,9982 

13 Tereny komunikacyjne (dr, Tk, Ti i Tp) 57,1257 

14 Tereny różne (Tr) 0,0080 

OGÓŁEM: 380,8325 

 

 
4. Miasto i Gmina Olsztyn jest właścicielem 27 budynków o łącznej powierzchni 

użytkowej 17.307,59 m2. Jest też właścicielem jednego samodzielnego lokalu       

o powierzchni użytkowej 383,65 m2.  
Zasób mieszkaniowy obejmuje 5 mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 

185,44 m2. 
Miasto i Gmina Olsztyn, posiada również w swoim zasobie 10 lokali 
użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 1079,13 m2. 
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5. Sposób zagospodarowania nieruchomości zasobu na dzień 31.12.2021 r.        

- z rozbiciem na miejscowości, przedstawia poniższa tabela 
 

Obręb Rodzaj zasobu Ilość Łączna powierzchnia 

1 Zasób gm. 131 218819 

1 Zasób gm - trwały zarząd 1 10752 

1 Zasób gm - użyczenie 2 3009 

1 Zasób gm - dzierżawa 19 181936 

BISKUPICE 153 414516 

2 Zasób gm. 98 854235 

2 Zasób gm - dzierżawa 4 33044 

BUKOWNO 102 887279 

3 Zasób gm. 7 16563 

3 Zasób powiatu 1 3142 

3 Zasób gm - dzierżawa 1 37671 

KRASAWA 9 57376 

4 Zasób gm. 80 150824 

4 Zasób gm - trwały zarząd 2 24128 

4 Zasób gm - użyczenie 2 1590 

4 Zasób gm - dzierżawa 4 24638 

KUSIĘTA 88 201180 

5 Zasób gm. 847 994635 

5 Zasób gm - trwały zarząd 5 25270 

5 Zasób gm - użyczenie 5 20002 

5 Zasób gm - uż. wieczyste 2 661 

5 Zasób gm - dzierżawa 11 51872 

OLSZTYN 870 1092440 

6 Zasób gm. 155 418366 

6 Zasób gm - użyczenie 1 2920 

6 Zasób gm - uż. wieczyste 3 3047 

6 Zasób gm - dzierżawa 5 23890 

PRZYMIŁOWICE 164 448223 

7 Zasób gm. 122 82247 

SKRAJNICA 122 82247 

8 Zasób gm. 61 115083 

8 Zasób gm - trwały zarząd 1 34091 

8 Zasób gm - użyczenie 1 6300 

8 Zasób gm - dzierżawa 15 272151 

TURÓW 78 427625 

9 Zasób gm. 95 83787 

9 Zasób gm - trwały zarząd 1 15953 

9 Zasób gm - użyczenie 3 5730 

9 Zasób gm - dzierżawa 3 12664 

ZRĘBICE I 102 118134 

10 Zasób gm. 8 3385 

10 Zasób gm - dzierżawa 1 75920 

ZRĘBICE II 9 79305 

RAZEM: 1697 3808325 
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IV. PROGNOZA DOTYCZĄCA UDOSTĘPNIANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU 

ORAZ NABYWANIA NIERUCHOMOŚCI DO ZASOBU 
 

1. Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości z zasobu. 
 

Nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości mogą być 
wykorzystane na cele rozwojowe i statutowe gminy. Udostępnienie 
nieruchomości zasobu, następować będzie poprzez m.in. sprzedaż lub 

zamianę nieruchomości, oddanie w użytkowanie wieczyste, zwrot na rzecz 
poprzedniego właściciela lub jego następcy prawnego, dzierżawę i najem, 

oddanie w trwały zarząd, ustanowienie służebności gruntowej, ustanowienie 
służebności przesyłu, użytkowanie, użyczenie i darowiznę oraz inne formy 
przewidziane prawem. Sprzedaż nieruchomości gruntowych odbywać się 

będzie w drodze przetargu oraz w drodze bezprzetargowej (w ramach 
realizacji składanych wniosków w sprawie ich nabycia w przypadku spełnienia 

warunków przewidzianych prawem). Nieruchomości gminne zbywane są        
w uzasadnionych przypadkach. Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają 
nieruchomości gminne, niezbędne dla realizacji zadań własnych gminy,        

w szczególności grunty i obiekty użyteczności publicznej oraz nieruchomości 
niezbędne dla realizacji inwestycji gminnych. 

 
Lp. Forma udostępnienia nieruchomości Powierzchnia i planowane dochody 

2022 2023 2024 

1. Sprzedaż nieruchomości 1 ha 
250.000,00 zł 

0,3 ha 
80.000,00 zł 

0,6 ha 
260.000,00 zł 

2. Dzierżawa gruntów rolnych 90,2 ha 
35.000,00 zł 

90,2 ha 
40.000,00 zł 

90,2 ha 
45.000,00 zł 

3. Najem lokali 1079,13 m2 
84.000,00 zł 

1079,13 m2 
88.200,00 zł 

1079,13 m2 
92.000,00 zł 

 

 
2. Prognoza dotycząca nabywania nieruchomości do zasobu 

 

Nabywanie nieruchomości na rzecz gminy, następować będzie poprzez: 
 zakup, zamianę, darowiznę, 

 komunalizację mienia Skarbu Państwa, 
 nabywanie na podstawie decyzji administracyjnych – wydanych            

w sprawie nabywania gruntów pod drogi: zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 

13 października 1998 r. – przepisy wprowadzające ustawy reformujące 
administrację publiczną (Dz.U.1988.133.872 ze zm.), art. 98 ust. 1 

ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2021.1899 ze zm.)        
i art. 12 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych (tj. Dz.U.2022.176), 
 inne czynności prawne np. pierwokup, zasiedzenie itp. 

 
Nabywanie nieruchomości do zasobu w latach 2022 – 2024, realizowane 
będzie w związku z realizacją zadań własnych i zleconych, obowiązków 

wynikających z przepisów szczególnych oraz realizacją innych celów 
publicznych w ramach posiadanych środków finansowych zaplanowanych    

w budżecie gminy na poszczególne lata. 
W razie zaistnienia konieczności dokonania niezaplanowanych zakupów, 

nabycie możliwe będzie w przypadku przesunięcia środków na ww. zadania,        
w ramach ogólnej kwoty przyjętego budżetu na dany rok. 
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Przewiduje się, że w wyniku systematycznie prowadzonych prac związanych 

z regulacją stanów prawnych nieruchomości będących we władaniu gminy, 
struktura własnościowa gruntów - szczególnie drogowych - będzie się 

powiększać. Trudna jednak do określenia jest wielkość powierzchni jaka      
w najbliższych trzech latach obowiązywania planu może zostać uregulowana 

na rzecz Miasta i Gminy Olsztyn, ponieważ zależy to od czasu trwania 
postępowań prowadzonych przez Wojewodę i Sądy. 

 

V. PROGNOZA POZIOMU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z UDOSTĘPNIENIEM 
NIERUCHOMOŚCI ZASOBU ORAZ NABYWANIEM NIERUCHOMOŚCI DO 

ZASOBU 
 

Udostępnienie nieruchomości z zasobu Miasta i Gminy Olsztyn, związane jest 
z ponoszeniem kosztów podziałów geodezyjnych, sporządzaniem operatów 

szacunkowych, opłat notarialnych, ogłoszeń w prasie oraz pozostałej niezbędnej 
dokumentacji. Na pokrycie tych wydatków w budżecie Miasta i Gminy Olsztyn na 

rok 2022 zabezpieczono kwotę 150.000,00 zł. W latach 2023 - 2024 przewiduje 
się, że przedmiotowe wydatki będą kształtować się na podobnym poziomie, przy 
czym w razie konieczności wydatkowania środków nieprzewidzianych, zakłada się 

wnioskowanie o ich przyznanie. 
 

VI. PROGNOZA WPŁYWÓW OSIĄGANYCH Z OPŁAT Z TYTUŁU 
UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU 
TRWAŁEGO ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI 
 

W latach 2022 – 2024, prognozowane wpływy z tytułu opłat za użytkowanie 
wieczyste wynoszą 60.000,00 zł. 

Wszystkie jednostki organizacyjne, którym przekazano nieruchomości          
w trwały zarząd, są zwolnione z uiszczania tej opłaty. 

 

VII. PROGNOZA AKTUALIZACJI OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA 
WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPŁAT Z TYTUŁU TRWAŁEGO 

ZARZĄDU NIERUCHOMOŚCI 
 
W latach 2022 – 2024 nie planuje się aktualizacji opłat z tytułu użytkowania 

wieczystego nieruchomości oraz z tytułu trwałego zarządu nieruchomości. 
 

VIII. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU 
 
Miasto i Gmina Olsztyn gospodaruje zasobem nieruchomości zgodnie             

z zasadami racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa. Poziom dochodów ze sprzedaży mienia, zależny będzie od sytuacji 

społeczno-gospodarczej kraju i cen kształtujących się na rynku nieruchomości. 
Niezależnie od tych warunków, kontynuowany będzie proces sprzedaży działek 

oraz dzierżawy mienia w celu zwiększenia dochodów gminy lub przynajmniej 
utrzymania ich poziomu z lat poprzednich. W trybie bezprzetargowym, na 
wniosek zainteresowanych, prowadzona będzie sprzedaż działek na poprawę 

zagospodarowania nieruchomości do nich przyległych. Przypadki takie dotyczą 
działek, które nie mogą zostać zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.   

W przypadkach, gdy takie grunty będą przylegać do kilku nieruchomości, 
organizowane będą przetargi ograniczone. Nie wyklucza się również obciążania 
nieruchomości gminnych odpłatnymi służebnościami gruntowymi lub 

służebnościami przesyłu. W latach 2022 – 2024 zakłada się kontynuację 
większości zawartych dotychczas umów dzierżawy. W dalszym ciągu planuje się 
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gospodarowanie nieruchomościami poprzez oddawanie w dzierżawę, użyczenie, 

trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste. Przewiduje się również kontynuowanie 
trwających i podejmowanie nowych czynności administracyjnych i sądowych        

o stwierdzenie nabycia prawa własności poprzez komunalizację gruntów Skarbu 
Państwa oraz przez zasiedzenie gruntów o nieuregulowanym stanie prawnym. 

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości określa jedynie główne kierunki 
działań. W przypadku każdej nieruchomości gminnej, decyzje o sposobie jej 
zagospodarowania będą podejmowane indywidualnie. 

Gminny zasób nieruchomości będzie wykorzystywany zgodnie                       
z obowiązującymi przepisami z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz 

ustaleniami wynikającymi z uchwał budżetowych na lata 2022 -2024. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


