
Informacja o stanie mienia komunalnego

zasób nieruchomości Gminy Lubiszyn

sporządzona według stanu na dzień 31 grudnia 2011r.

Gminny zasób nieruchomości utworzony został na podstawie wskazanych poniżej przepisów. 
Obrót tymi nieruchomościami  ( w tym gruntami niezabudowanymi oraz zabudowanymi) 
odbywa się w oparciu o przedstawione przepisy, tj.:

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami),

 Ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 201r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.)

 Kodeksu cywilnego
(Dz.U. z 1964r. Nr 16 poz.93 ze zm.)

 Ustawy  z dnia 10 maja 1990roku przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie 
terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz.U.Nr 32 poz. 191 ze zm.)

 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009roku o finansach publicznych
(Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240 ze zmianami)

Mieniem gminy jest ta część mienia komunalnego, która należy do gminy jako osoby prawnej.

Ustawowe określenie mienia komunalnego zawarte jest w art.43 ustawy z dnia 8 marca 
1990roku o samorządzie gminny (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) cyt. Mieniem 
komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich 
związków oraz mienie innych osób prawnych w tym przedsiębiorstw. 

Podstawowym składnikiem mienia komunalnego są nieruchomości.

W skład mienia komunalnego wchodzą skomunalizowane grunty na które  w 1991r. 
Wojewoda Gorzowski (obecnie Lubuski) wydał decyzje administracyjne , przyznając prawo 
własności gminie do nieruchomości gruntowych oraz grunty nabyte w drodze czynności 
cywilno prawnych tj. notarialnych umów przeniesienia prawa własności (kupna, zamiany ) . 
Na mienie komunalne  nabywano również w drodze nieodpłatnego przejęcia  od Agencji 
Nieruchomości Rolnych na realizację zadań własnych gminy, oraz w trybie art. 13 ustawy o 
gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa jako grunty które w Planie 
zagospodarowania przestrzennego, lub w Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego stanowiły tereny  rolne.

W dniu sporządzania informacji powierzchnia gruntów wynosi 386,21 ha

Na dzień sporządzania informacji o stanie mienia komunalnego  zasady gospodarowania 
nieruchomościami komunalnymi  określa uchwała  Rady Gminy Lubiszyn z dnia 3 czerwca 
2011r. nr VIII/36/2011 . Na jej podstawie  realizowana jest  sprzedaż i dzierżawa  



nieruchomości  wchodzących w skład mienia komunalnego a także nabywanie gruntów do 
zasobu w celu realizacji celów publicznych.

Rozdysponowanie gruntów w  bieżącym roku

1.Sprzedaż :

Na rzecz osób fizycznych sprzedano :

Sześć działek pod zabudowę jednorodzinną położone w obrębie Staw, Lubiszyn,  za cenę 
104.390 zł ( z pośród 14 przeznaczonych do sprzedaży – brak zainteresowania kupnem) , dwie
działki pod budowę garaży 

 Dwie  działki rolne o pow. 0,81ha położone w obrębie Staw  i  Wysoka za cenę 28.870 zł

sprzedaż gruntu na rzecz użytkownika wieczystego  położoną w obrębie  Staw oznaczoną 
numerem działka 422/9 o pow. 900m2  za cenę 4.316 zł

Dwie działki pod budowę garaży  za cenę 4.600 zł

2.Oddane w dzierżawę na podstawie umów dzierżaw  - 3,70ha ( grunty wykorzystywane na 
cele rolne, oraz posadowienie garaży blaszanych). 

3.grunty przekazane w użyczenie nieodpłatnie – 1,71ha ( działki przy blokach w Lubiszynie, 
działka po byłym wysypisku śmieci w Lubiszynie, droga pomiędzy budynkami w Baczynie ul. 
Ogrodowa  ,  grunt dla sekcji gołębiarzy w Baczynie.

4. Rozdysponowanie nieruchomości zabudowanych :

a/ Nieruchomości zabudowane oddane w najem:

Lokale i budynki mieszkalne  (48 umów  najmu - zał .nr 1) 

Lokale użytkowe(  sklep Wysoka, centrala telefoniczna w Stawie apteki Baczyna, Lubiszyn,
Ośrodki Zdrowia : Baczyna, Lubiszyn Ściechów, Staw, gabinety stomatologiczne Baczyna, 
Lubiszyn, gabinet fizjoterapii  Baczyna) . 

5.Nieruchomości zabudowane oddane w użyczenie (nieodpłatnie)  dla osób fizycznych i 
jednostek pomocniczych (  budynek byłej remizy w Baczynie, hydrofornie,  oczyszczalnia 
ścieków, szkoły, przedszkola, biblioteki, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Caritas 
Lubiszyn, Posterunek Policji, Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ”)

Pozostała część gruntów stanowiących zasoby trwałe gminy wykorzystywana jest między 
innymi jako drogi gminne, cmentarze,  tereny zieleni, rowy, grunty zadrzewione zakrzewione, 
ujęcia wody, przepompownie ścieków, grunty stanowiące tereny komunikacyjne pomiędzy 
blokami  .



W załączniku nr 1 przedstawione są grunty na których znajdują się obiekty jednostek 
gminnych, takie jak szkoły, remizy strażackie, sale wiejskie, ośrodki zdrowia oraz urządzenia 
służące do obsługi mieszkańców gminy. Ogólnie znajdują się na gruntach o pow. 386,21ha

 Drogi gminne – z dniem 1 stycznia 2011r. w związku z nowo wybudowaną drogą , 
odcinek drogi krajowej nr 3 przebiegający w granicach gminy Lubiszyn na mocy 
ustawy o drogach publicznych pozbawiony został dotychczasowej kategorii i zaliczony 
do kategorii drogi gminnej.  Do dnia dzisiejszego nie ma dokumentów 
potwierdzających ten stan, jednakże  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 
odpowiedzialność za jakość drogi i  stan nawierzchni scedowała na gminę.
Powierzchnia dróg uległa zmianie ze względu na regulacje ich stanów prawnych .
Drogi gminne dzielą się na drogi numerowane i jest ich 206,6ha.  Pozostałe drogi są to
drogi dojazdowe do pól i drogi wewnętrzne komunikacyjne o pow. 43,73ha.

 Cmentarze : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Tarnów Wysoka Lubno, Baczyna,
 Boiska : Staw, Baczyna, Lubno, Lubiszyn, Tarnów, Ściechów, (boisko w Wysokiej 

znajduje się na gruntach wydzierżawionych od Nadleśnictwa Bogdaniec)
 Place zabaw: Staw, Podlesie, Mystki Gajewo, Lubiszyn, Tarnów Lubno, Wysoka, 

Baczyna
 Działki do sprzedaży dla których ustalone są warunki zabudowy w Stawie, Lubiszynie, 

działka dla której opracowany jest Plan zagospodarowania przestrzennego, oraz 
działki dla których w miarę zainteresowania kupnem można ustalić warunki 
zabudowy.

 Lasy i tereny zieleni: las w Chłopinach, Mystkach, Tarnowie, Lubiszynie i Wysokiej, 
natomiast tereny zieleni stanowią skwery, oraz parki wiejskie w Lubnie, Marwicach i 
Wysokiej.

 Grunty rolne : byłe wysypiska śmieci, byłe piaskownie, żwirownie, kopalnie gliny, 
działki rolne, ogrody przydomowe.

 Remizy strażackie :Staw, Lubno, Ściechów, Lubiszyn, Ściechówek
 Sale wiejskie : Staw, Ściechów, Ściechówek, Lubiszyn (dwie sale), Brzeźno, Mystki, 

Gajewo Tarnów, Lubno Wysoka, Baczyna, Marwice.
 Przedszkola : Lubiszyn, Baczyna
 Szkoły: 

2 zespoły szkół tj. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Baczynie i Ściechowie
2 szkoły podstawowe w Stawie i Lubiszynie,
2 stowarzyszenia szkół w Lubnie z klasami 0-IV i wysokiej z klasami 0-V
Obiekt po szkole w Brzeźnie

 Ośrodki zdrowia z gabinetami i aptekami : Staw, Ściechów, Lubiszyn, Baczyna
 Biblioteki : Lubiszyn, Staw, Wysoka, Baczyna
 Wodociągi -  stacje uzdatniania wody, 

-    w Stawie  zasilająca Staw, Kozin, Podlesie i Smoliny,

- w Lubiszynie zasilająca Lubiszyn, Ściechów, Ściechówek, Chłopiny, Tarnów,
- w Gajewie zasilająca Gajewo i Brzeźno,
- w Lubnie zasilająca Lubno,  



- w Baczynie zasilającą Baczynę (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- w Marwicach zasilającą Marwice (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
- w Wysokiej zasilająca Wysoką 
-

- kanalizacja
- oczyszczalnia ścieków   wraz z kanalizacją sanitarną w Lubiszynie  
-  kanalizacja sanitarna w Baczynie  (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)
-      kanalizacja sanitarna w Marwicach  (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

 -      kanalizacja sanitarna  w Lubnie (przekazane aportem do PWiK Gorzów Wlkp.)

W 2008r. Gmina Lubiszyn przystąpiła do Przedsiębiorstwa  Wodociągów i Kanalizacji Spółki z
ograniczoną  odpowiedzialnością  w  Gorzowie  Wlkp.  obejmując  w  niej   udziały  o  łącznej
wartości  2.450.000 zł,  pokrywając  je  w całości  wkładem niepieniężnym w postaci  mienia
wodociągowo  –  kanalizacyjnego  z  Baczyny  Marwic  i  kanalizacji  Lubna,  oraz  aportem
pieniężnym w wysokości 336.500 zł.

Prawo własności stanowiące mienie komunalne obejmuje również posadowione na tych 
gruntach budynki i budowle służące realizacji zadań ustawowych gminy oraz oddane do 
korzystania osobom trzecim.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół, podstawowych gimnazjum, 
przedszkoli, bibliotek, obiektów sportowych, obiektów będących siedzibą władz 
administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia 
gmina jest zobowiązana.

Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

 Oczyszczalnia ścieków w liczbie 1 szt,
 Sieć wodociągowa o długości   km - 99,74
 Sieć kanalizacyjna km – 45,2
 Sieć dróg gminnych o długości  w km – 100
 Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych  w km - 508

W skład mienia komunalnego wchodzą również komunalne lokale mieszkalne znajdujące się 
w budynkach wielorodzinnych i budynkach jednorodzinnych. Pozostający w dyspozycji Gminy.
Mieszkaniowy zasób komunalny pokazano w załączniku nr 2. 

Gmina korzysta również z 4 lokali , które za zgodą  PKP Poznań podnajmujemy mieszkańcom 
gminy. Opłaty za wynajem lokali odliczane  są od  należnego nam podatku od nieruchomości .

Podsumowując  rok 2011 stwierdzić należy, iż drastycznie spadło zainteresowanie kupnem
nieruchomości.  Mimo,  że  proponowane  do  zbycia  działki  są  atrakcyjne  pod  względem
położenia i ceny nie ma zainteresowania ich kupnem .

Najemcy   lokali  mieszkalnych  stanowiących  mienie  komunalne  mimo  proponowanej
bonifikaty od ceny sprzedaży nie są zainteresowani  ich wykupem .



przygotowane były do sprzedaży trzy lokale, jednakże najemcy nie zgłaszają się do podpisania
umowy notarialnej.

Toczy się postępowanie administracyjne w  ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału
działki  - ustalona opłata wynosi 66.000 zł. Właściciele nie zgadzają się z tą opłatą i rozpoczął
się proces odwoławczy.

Ponadto przygotowywane są materiały do naliczenia kolejnych opłat adiacenckich.

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy 

W okresie od 1 stycznia br. do 31 grudnia 2011 roku. 

Dochody z tytułu sprzedaży i dzierżawy, użytkowania wieczystego  i opłat adiacenckich. 

W okresie od 1 stycznia br. do 31 grudnia 

 sprzedano   nieruchomości gruntowe niezabudowane   za  kwotę     142 176,00 zł  
 opłata adiacencka                                                                                         446 535,00 zł
 opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                    15 490,00  zł
 spłata rat za kupno nieruchomości w poprzednich latach                       42 310,91 zł
 dochód z dzierżawy lokali mieszkalnych                                                      68 282,92 zł
 dochód z dzierżawy lokali użytkowych                                                         27 052,12 zł
 Czynsz roczny z tytułu  dzierżawy gruntów                                                        907,42 zł

Przewidywane dochody ze  sprzedaży nieruchomości i opłat adiacenckich z tytułu podziału
działek w 2012r. :

 Sprzedaż  gruntów  niezabudowanych     - 50 000,00  zł
  Sprzedaż 3  lokali mieszkalnych                -  15 000,00  zł
  Opłaty adiacenckie                                     -  60 000,00  zł

 

        Zał. nr 1

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy 

Lp. Wyszczególnienie Stan w ha na 
1.01.2011

Zwiększenie w
ha

Zmniejszenie 
w ha

Stan na 
15.11.2011r.

Drogi 238,53   12,16 250,68
Cmentarze 7,90 7,90
Boiska 11,30 11,30
Place zabaw 0,60 0,60
Grunty przeznaczone pod
budownictwo

5,90 5,90

Lasy tereny zieleni 28,8 28,80



Grunty rolne 6,18 6,18
Zasoby mieszkaniowe 14,72 14,72
Remizy strażackie 1,60 1,60
Sale wiejskie 2,10 2,10
przedszkola 0,10 0,10
szkoły 14,40 14,40
Ośrodki zdrowia z 
gabinetami i aptekami

1,20 1,20

Biblioteki 0,10 0,10
Wodociągi i kanalizacja 11,82 11,82
Grunty oddane w 
użytkowanie wieczyste

28,80 28,80

RAZEM 384,05   2,16 386,21

Zał. nr.2 - Wykaz budynków i lokali mieszkalnych

Budynki mieszkalne (zasób komunalny)

 Lp
Nr działki       położenie najemca Pow.uż

1  186  Ściechówek Kudlik J 59,00

2  214  -udział 1/2  Staw Gerlak Z 30,00

3 695/4 Ściechów Nowogródzki Z 77,00

4 183/1 Ściechówek Hipsz E 54,00

 

    Lokale mieszkalne(zasób komunalny)

1.  199/1 Lubiszyn Rogala Z. 48,36

3.  540 Staw Manikowska T 53,67

4.  613/2 Ściechów  Głośniak M 43,00

5.  174 Ściechów  Czeczot M 33,00

6.  174 Ściechów  Majewski W 69,00

8.  235 Lubno  Stojanowska 62,00



9.  535 Ściechów Łukasik G 83,70

10.  95/1 Brzeźno Urbański Z 20,10

11.  364/4 Tarnów Blańda L. 59,75

    12 .  149/1 Lubiszyn Jabłoński S. 85,50

    13. 231/2 Lubiszyn Krajewski Z. 64,85

14. 231/2 Lubiszyn Bednarek G. 44,40

15 231/2 Lubiszyn Sztachelski B 66,00

16 231/2 Lubiszyn Piechowiak R 11,06

17 231/2 Lubiszyn Gedzion W. 44,12

18 151/1 Baczyna Księżak  Cz. 41,75

19 173/6 Lubno Bijak G. 42,50

20 173/6 Lubno Owczarek K. 41,10

21 173/6 Lubno Horbaczewska B. 42,00

22 173/6 Lubno Gerszewska G 42,00

23 175 Lubno Kaczmarek J. 36,80

24 171/15 Marwice Zawiasa K. 62,46

26 60/8 Marwice Menzel 47,93

27 60/26 Marwice Kozak 32,00

28 180/10 Lubno Pawlikowski E. 65,90

29 31/1 Wysoka Konarska M. 40,20

30 31/1 Wysoka Konarska H. 55,60

31 31/1 Wysoka Wojciechowska D. 51,50

32 31/1 Wysoka Mizgier A 36,60

33 31/1 Wysoka Wencel M. 37,30

     34 415 Ściechówek Śliwczyński W. 80,66

35 415 Ściechówek Wisniewski S 83,00

36 198/15 Baczyna Kamińska H 26,70

37 139/4 Lubiszyn Kasprzak W 62,00

38 60/8 Marwice Humeniuk 37,90

39 138/12 Baczyna Błaszyk T. 62,90

40 159 Ściechów Zamuła M. 68,20



41 Ściechówek Czyczyn D. 54,00

Lokale socjalne (zasób Komunalny)

 

1 Tarnów Kowalski K 18,00

2. Brzeźno Aleksandrowicz 27,00

3 Brzeźno Mekal S. 26,00

Informację sporządziła:

Urszula Urbanowska
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