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         INFORMACJA O STANIE MIENIA 

GMINY SANTOK 

ZA OKRES OD 01.01.2012R. DO 31.12.2012R. 

 

 „Informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego" Gminy 

Santok sporządza się zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 267 ust. 1 pkt. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

Informacja obejmuje własność i prawa majątkowe Gminy, które przedstawione 

zostały w układzie podmiotowo - przedmiotowym oraz w ujęciu ilościowo- 

wartościowym. Uwzględniają one zmiany w strukturze tego majątku, jakie miały 

miejsce od dnia złożenia poprzedniej informacji. 

Poszczególne składniki majątkowe określone zostały na podstawie danych 

ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Gorzowie Wlkp. oraz 

ewidencje gruntów gminnych i ewidencji środków trwałych prowadzonych w Gminie . 

Mienie jednostki samorządu terytorialnego obejmujące majątek należący do 

Gminy Santok. 

W informacji  wskazano najważniejsze problemy występujące w związku z 

gospodarowaniem majątkiem Gminy. 

  Gmina dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni 

przy pomocy jednostek budżetowych: 

1.Gminnego Zespołu Oświaty 

2.Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

 
I. OGÓLNE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCIACH GMINNYCH 

 
 

Od dnia złożenia poprzedniej informacji stan mienia gminy w zakresie 

posiadanych nieruchomości uległ zmianie na skutek: 
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1. udziału gminy w obrocie cywilno prawnym, z czym związane były umowy nabycia, 

sprzedaży lub zamiany nieruchomości dokonywane w trybie ustawy o gospodarce 

nieruchomościami  

2. postępowań prowadzonych w trybie administracyjnym, w tym na mocy decyzji 

Wojewody Lubuskiego wydanych w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa. 

 
 

Stan gminnego zasobu nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012 r. został 

przedstawiony w tabeli. Dominującą pozycję stanowią drogi gminne oraz 

nieruchomości wykorzystywane bezpośrednio przez gminę w związku z 

wykonywaniem zadań własnych. 

 

Tereny oddane w użytkowanie wieczyste - w tej grupie jest  ponad 6 ha gruntów 

rolnych, z czego 4 ha w użytkowaniu wieczystym ogrodów działkowych, a 2 ha to 

osoby fizyczne. 

 

 stan na 01.01.2012 
(w ha) 

stan na 31.12.2012 
(w ha) 

Grunty ogółem, 

w tym: 
517 525 

       użytki rolne, 

           w tym: w użytkowaniu 

                        wieczystym 

183 

6 

176 

6 

        lasy 4 4 

        grunty zadrzewione 

        i zakrzaczone 
50 50 

        grunty zabudowane 

        i zurbanizowane,  

            w tym : drogi 

262 

 

207 

271 

 

215 

        pozostałe 18 24 
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II. CHARAKTERYSTYKA   WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIAMI 

 

Udział poszczególnych grup w ogólnej powierzchni gruntów w zasobie 

gminnym przedstawia się następująco: 

- 99 % stanowią nieruchomości zagospodarowane przez gminę, 

- 1 % gruntów znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i fizycznych. 

  W użytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje  2 ha gruntów  

rolnych. Osoby te mogą skorzystać z uprawnień wynikających z ustawy o 

przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

Nowelizacja przepisów wprowadzonych w 2011r. rozszerzyła krąg uprawnionych, 

którzy mogą składać wnioski o przekształcenie. 

 

Na przestrzeni okresu, jaki upłynął od daty poprzedniej „Informacji", stan 

gminnego zasobu nieruchomości faktycznie zwiększył się  o ponad o 8,0 ha i wynosi 

525 ha. 

Na potrzeby związane z wykonywaniem zadań własnych gmina wykorzystuje 

519 ha gruntów, z czego 100% stanowi jej grunty własne. Wszystkie nieruchomości 

mają założone  księgi wieczyste, w których ujawnione jest prawo własności Gminy 

Santok.  

W bezpośrednim władaniu Gminy znajdują się m.in.: 

- szkoły, przedszkola, 

- drogi kategorii gminnej , wewnętrzne i dojazdowe, 

- budynki administracyjne Urzędu Gminy, 

- cmentarze, 

- remizy, 

- sale wiejskie, 

- lokale użytkowe, 

- lokale mieszkalne, 

- rowy, 

- lasy i parki, 

- pozostałe  budynki , budowle , grunty. 

 

Wartość mienia  przedstawia tabela wg stanu na 01.01.2012r. i na dzień 

31.12.2012r. 
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Lp 

Określenie środka trwałego Wartość inwentarzowa 

nr inw. Nazwa 01.01.2012r. 31.12.2012r. 

1 011 01 sale wiejskie, ośrodki zdrowia 5 992 523,41 7 088 808,48 

2 011 02  remizy 310 513,72 160 529,60 

3 011 03 budynki, lokale mieszkalne 1 902 660,05 2 185 189,67 

4 011 05  szkoły, boiska 16 744 030,40 16 973 829,41 

5 011 06  przedszkola 1 635 546,71 1 635 546,71 

6 011 07  budowle 7 464 896,53 8 887 320,04 

7 011 08  grunty 1 811 792,55 1 812 189,49 

8 011 09  środki transportowe 420 653,30 401 149,03 

9 011 10  środki transportowe 429 336,73 443 455,26 

10 011 11  maszyny i urządzenia 189 546,49 146 337,23 

11 011 13  pozostałe urządzenia 128 114,97 138 114,97 

12 011 14  kabiny sanitarne 5 296,50 5 296,50 

13 011 16  drogi 9 783 029,53 9 878 687,71 

14 011 17  place zabaw 87 648,54 87 648,54 

15 011 19  herby 2 000,00 2 000,00 

16 011 21  baza w Janczewie 43 150,65 0,00 

17 011 22  park Janczewo 0,00 300 440,87 

  011 23  plac Stare Polichno   262 001,26 

RAZEM: 46 950 740,08 50 408 544,77 
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Stan zasobu  przedstawia tabela według stanu na 31.12.2012r. 

 

 

Określenie zasobu 

 

ilość 

lokale mieszkalne 

w tym: socjalne 

57 szt. 

1 szt. 

lokale użytkowe 15 szt. 

boiska sportowe 5 szt. 

szatnie sportowe 5 szt. 

sale wiejskie 10 szt. 

przedszkola 6 szt. 

szkoły 4 szt. 

budynki użyteczności publicznej 7 szt. 

remizy 9 szt. 

drogi kategorii gminnej 84,33 ha 

 

Lokale mieszkalne znajdują się w budynkach stanowiących 100% własności 

gminy i w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych. Lokale użytkowe 

znajdują się budynkach stanowiących 100% własności gminy. 

Umowy dzierżawy - zawartych jest 12 umów dzierżawy na ogólną 

powierzchnię  5,52 ha. W dzierżawie 4 osób fizycznych i prawnych znajduje się 699 

m2 gruntów wykorzystywanych do prowadzenia działalności,  8 umów zawartych jest 

na przydomowe ogrody działkowe oraz na prowadzenie produkcji rolnej. 

   Umowy użyczenia - organizacjom sportowym zostały użyczone  boiska 

sportowe, OSP Janczewo i Lipki Wielkie użyczono budynki remiz strażackich. Dla 

Gminnej Spółki Wodno-Ściekowej w Lipkach Wielkich użyczono ujęcia wody wraz z 

sieciami w miejscowościach Płomykowo, Janczewo, Ludzisławice, Lipki Wielkie – 

Mąkoszyce oraz oczyszczalnie ścieków w Gralewie .Gmina użyczyła dla Lubuskiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych część działki w Starym Polichnie na 

wykonanie ogrodzenia obiektów stacji pomp i transformatora o pow. 792m2. Z  jedną 
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osobą fizyczną zawarto na rok czasu umowę użyczenia na grunt gminy pod wypas 

bydła. 

  Gmina Santok zawarła również  w 2005 roku  umowę użytkowania z 

Marszałkiem Województwa Lubuskiego dot. dz.223/4 o pow. 1,83 ha położonej w 

Starym Polichnie na zbiornik wyrównawczy. 

III. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY 

 

W okresie objętym informacją tj. od 01stycznia 2012r. do 31.12.2012r. Gmina Santok 

nabyła na własność na podstawie decyzji komunalizacyjnych Wojewody Lubuskiego 

9,8932 ha gruntów sklasyfikowanych jako drogi wewnętrzne i drogi o kategorii 

gminnej. 

W analizowanym okresie zbyto z zasobu: 

 w trybie przetargu dwie nieruchomości o pow. 0,1785 ha 

 w trybie bezprzetargowym na polepszenia zagospodarowania nieruchomości 

własnych - dwie działki o powierzchni 0,1091 ha 

W 2012 roku gmina dokonała  również: 

 zniesienia współwłasności w nieruchomościach wspólnych z osobą fizyczną w 

miejscowości Stare Polichno 

 w drodze zamiany z osobą fizyczną gmina nabyła 1 nieruchomość w 

miejscowości Górki 

 nabyła nieodpłatnie 1 nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym w 

m. Jastrzębnik 

 została zawarta ugoda na przekazanie na rzecz Zarządu Województwa 

Lubuskiego gruntu o powierzchni 812m2 pod modernizację drogi 

wojewódzkiej.  

Szczegółowy obrót nieruchomościami w 2012r. przedstawia tabela 
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Lp Miejscowoś
ć 

Rodzaj zbywanej nieruchomości Udział Przeznaczenie 
w planie 
zagospodarowa
nia 
przestrzennego 

Forma zbycia Data sprzedaży Cena 
ustalona 
przez 
biegłego 
w zł 
(bez VAT-u) 

Cena sprzedaży 
z VAT-em 
w zł 
 

Lokal 
mieszkaln
y 
o pow. m

2
 

Budynek 
mieszkaln
y o pow. 
m2 

Nr 
działki 

Pow. 
działki  
w m

2
 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1. Jastrzębnik - 60 262/1 985 - Brak planu Przetarg 19.01.12r. 11.690,00 25.448,70 

2. Wawrów - - 100/3 
144/1 
145/1 
148/5 

 
785 

- Wywłaszczenie 
pod dr. 
wojewódzką 

Ugoda  
administracyjn
a zawarta 
przed 
Ministrem 

19.12.12r. - - 

3. Górki - - 97/4 
 
 
78/6 

462 
 
 
1000 

- 
 
 
- 

Zabudowa 
Mieszkaniowa 

Zamiana 30.07.12r. 8640,00 
 
 
14.620,00 

Bez dopłat 

4. Czechów - - 106/6 1032 - Br. planu Bezprzetargowo 30.07.12r 3.920,00 4.821,60 

5. Lipki Wielkie - - 607 800 - Brak planu Przetarg 02.10.12 18.260,00 22.705,80 

6. Stare 
Polichno 

- -  294/3 59 - Brak planu Bezprzetargowo 29.10.12r. 994,0  1.222,62  

7. Stare 
Polichno 

- - 294/7 
294/8 
294/11 

 
338 

5948/10
00 

Brak planu Zniesienie 
współwłasności 

29.10.12r 1.672,12  2.056,70 

8. Wawrów - - 174/1  25 - Wywłaszczenie pod 
dr. wojewódzką 

Wywłaszczenie 
Pod drogę woj. 

16.11.12r. 1.658,0 zł Decyzja 
Wojewody 
Lubuskiego 

RAZEM:  1 14 4486 - - - - 38.194,12 56.255,42 
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W 2012r. Gmina Santok nabyła: 

 nieruchomość  niezabudowaną w miejscowości Górki – dz.78/6 o pow. 0,10 

ha, 

 nieruchomość zabudowaną w miejscowości Jastrzębnik –dz.277/3 o pow. 

0,2651 ha. 

Obie nieruchomości zostały nabyte nieodpłatnie. 

 

 

 W 2012r r. gmina zawarła 2 umowy na lokale użytkowe: 

 lokal użytkowy położony w miejscowości Lipki Wielkie ul. Szosowa 60 – pow. 

użytkowej 40 m2, 

 lokal użytkowy Lipki Wielkie (sklepik szkolny) w Zespole Szkół – pow. 15,64 

m2. 

 

W 2012r. gmina zawarła 3 umowy najmu na lokale mieszkalne w m. Lipki Wielkie, 

w tym na 1 lokal socjalny. 

Stan lokali komunalnych na dzień 31 grudnia przedstawia poniższa tabela. 

 
LP. MIEJSCOWOŚĆ / NUMER 

LOKALU 

LOKALE POWIERZCHNIA 

UŻYTKOWA 

[m
2
] 

1. Janczewo 29 Lokal 1 32,00 

2. Janczewo 10 Lokal 1 38,00 

Lokal 2 78,00 

Lokal  3  20,80 

3. Janczewo 67 Lokal 1 49,40 

Lokal 2 39,10 

Lokal 3 24,10 

4. Janczewo 91 Lokal 1 70,83 

5 Czechów 63 Lokal 1 41,80 

Lokal 2 37,72 

6. Gralewo 82 Lokal 1 39,00 

7. Santok,  

ul. Wodna 2 

Lokal 1 33,60 

8. Santok,  

ul. Gorzowska 19 

Lokal 1  43,30 

9. Lipki Wielkie,  

ul. Szosowa 108 

Lokal 1 27,20 

10. Lipki Wielkie,  

ul. Szosowa 72 

Lokal 1 62,50 

11. Lipki Wielkie,  

ul. Szosowa 56 

Lokal 1 91,04 

Lokal 2  52,02 

Lokal 3 28,50 
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Lokal 4 78,53 

12. Lipki Wielkie,  

ul. Pocztowa  

Lokal 1  47,80 

13. Lipki Wielkie,  

ul. Nowa 11 

Lokal 1 50,00 

14. Lipki Wielkie,  

ul. Nowa 2 

Lokal 1 29,50 

15. Lipki Wielkie,  

ul. Szosowa 107 

Lokal 1 72,45 

Lokal 2 50,54 

Lokal 3 53,40 

Lokal 4 76,50 

Lokal 5 98,48 

16. Jastrzębnik 45 Lokal 1 40,49 

Lokal 2 51,00 

Lokal 3 (socjalny) 45,00 

Lokal 4 15,00 

Lokal 5 34,00 

17. Mąkoszyce 15 Lokal 1 54,80 

Lokal 2 44,40 

Lokal 3 44,40 

Lokal 4 20,80 

18. Lipki Małe 4 Lokal 1 79,00 

Lokal 2  69,00 

19. Stare Polichno,  

ul. Skwierzyńska 12 

Lokal 1 47,27 

20. Lipki Wielkie,                              

ul. Szosowa 105F/11 

Lokal 1 59,30 

21. Wawrów 88/10 Lokal 1 53,60 

22. Wawrów 84/7 Lokal 1 48,30 

23. Wawrów 85/4 Lokal 1 32,90 

24. Wawrów 85/3 Lokal 1 48,10 

25. Wawrów 86B/5 Lokal 1 46,50 

26. Wawrów 85/1 Lokal 1 36,80 

27. Gralewo 108A/2 Lokal 1 63,15 

28. Wawrów 89F/7 Lokal 1 48,67 

29. Wawrów 89E/9 Lokal 1 48,67 

30. Wawrów 88a/1 Lokal 1 61,40 

31. Lipki Wielkie,                                  

ul. Szosowa 76/2 

Lokal 1 69,00 

32. Lipki Wielkie,                                  

ul. Szosowa 87/3 

Lokal 1 66,15 

33. Janczewo 49 Lokal 1 45,00 

34. Wawrów 71/4 Lokal 1 53,93 

35. Wawrów 56/5 Lokal 1 35,80 

36. Ośrodek Zdrowia Santok Lokal 1 80,00 

37. Jastrzębnik 51 Lokal 1 85,00 

RAZEM: 57 lokali 2.893,54 
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Bardzo trudna sytuacja finansowych osób zamieszkałych w lokalach gminnych 

powoduje, że sprzedaż tego składnika majątkowego od kilku lat praktycznie nie 

zachodzi. Jednak narasta problem niezaspokojonych potrzeb tej grupy mieszkańców, 

która z przyczyn ekonomicznych nie jest w stanie sobie samodzielnie mieszkania 

zapewnić. Wzrost liczby orzeczonych eksmisji z prawem do lokalu socjalnego lub 

pomieszczenia tymczasowego, powoduje konieczność skierowania znacznych 

środków finansowych na inwestycje przyczyniające się do zwiększenia zasobu 

mieszkaniowego gminy lub zmianę jego struktury. Szczególnie pilnym do rozwiązania 

jest problem niewystarczającej w stosunku do potrzeb liczby lokali socjalnych. 

  Zadłużenie Najemców lokali mieszkalnych wobec gminy na dzień 31.12.2012r. 

wyniosło 132.886,73 zł. Pomimo prowadzonych postępowań sądowych i 

komorniczych  windykacja tych należności jest znikoma i w 2012r. wyniosła ok. 7 tys. 

złotych. Spowodowane jest to tym, że ok.90% Najemców gminy nie posiada stałego 

źródła zatrudnienia i utrzymuje się z zasiłków lub prac okresowych. W 2013r. planuje 

się remont 2 lokali mieszkalnych.  

  Na dzień 31 grudnia 2012r.  sześć umów z Najemcami lokali mieszkalnych 

zostało rozwiązanych, z czego 3 osoby posiadają wyroki eksmisyjne.  W stosunku do 

pięciu Najemców wystosowano pisma o spłatę zaległości pod rygorem rozwiązania 

umowy najmu. 

 

IV. INNE PRAWA MAJĄTKOWE 

 

Oprócz własności nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego gruntu 

Skarbu Państwa, gminie przysługują inne prawa majątkowe, które wymienione 

zostały w tabeli. 

Należą do nich w szczególności: 

1.  udziały gminy w spółkach : 

a)  PWiK. z siedzibą  w Gorzowie Wlkp., 

b) Towarzystwo Ubezpieczeń Społecznych, 

c) Bank Spółdzielczy Santok. 
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Udziały Stan na 01.01.2012r. Stan na 31.01.2012r. 

Bank Spółdzielczy 6920,00 zł 6500,00 zł 

Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych Warszawa 
100,00 zł 100,00 zł 

PWiK Gorzów Wlkp. 5 190 000,00 zł 5 238 500,00 zł 

 

2. hipoteki na nieruchomościach - 9 nieruchomości  na kwotę  33.174,39 zł 

3. najem lokali mieszkalnych na  cele socjalne - 1 lokal w miejscowości 

Jastrzębnik. 

 

Od złożenia poprzedniej informacji, podwyższony został kapitał 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Gorzowie Wlkp. z kwoty 

5.190 000,00 zł na kwotę 5 238 500,00 zł poprzez utworzenie 10.477 udziałów.  

Wierzytelności gminy zabezpieczone hipoteką związane są ze  sprzedażą 

lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, których cena nabycia rozłożona 

została na raty. 

Gmina również wynajmuje od PKP 1 lokal mieszkalny położony w 

miejscowości Santok przy ulicy Gorzowskiej 15, który został przydzielony dla rodziny 

znajdującej się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. 

 

 

V. INWESTYCJE 

 

1) Inwestycje zrealizowane 

 

  W 2012 r. gmina  zrealizowała  i zakończyła inwestycje: 

a) remont sali gimnastycznej w szkole w Wawrowie na kwotę 171.427,97 zł - 

środki własne 

b) place w parkach w Starym Polichnie i Janczewie na kwotę 532.370,57 zł - 

środki z PROW 

c) remont dachu w muzeum w Santoku na kwotę 38.967,63 zł – środki własne 

d) ogrodzenie boisk sportowych w Janczewie, Santoku, Starym Polichnie, 

Wawrowie na kwotę 167.360,27 zł  - środki własne 
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e) współfinansowanie remontu dachu w budynku przedszkola w Starym 

Polichnie na kwotę 37.945,80 zł - środki własne 

  

2) inwestycje w budowie: 

 

a)  budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Lipkach Wielkich wartość 

robót na kwotę 403.274,51 zł 

Rozpoczęcie budowy nastąpiło w latach 90 i zostało wykonane ogrodzenie, stan 

surowy budynku gospodarczego, przyłącza o dł. 850 mb sieci kanalizacji sanitarnej i 

grawitacyjnych. Inwestycja została przerwana z braku środków finansowych. W 2011 

r. podjęto decyzję o wznowieniu inwestycji, opracowano projekt budowlany uzyskano 

pozwolenie na budowę i podpisano umowę na współfinansowanie ze środków 

unijnych. Planowane zakończenie zadania to I półrocze 2014r. 

 

b) budowa kanalizacji w ramach Związku Celowego Gmin MG-6  - wartość 

robót 1.464.431,44 zł 

  Inwestycja jest etapowa:  w I etapie wykonano kolektor grawitacyjno – tłoczny 

Santok – Czechów – Gorzów, w II etapie wykonano sieć kanalizacyjną w m. 

Czechów i Wawrów ”Dolny” 

W miesiącu kwietniu 2013r. rozpoczyna się III etap - jedna z największych inwestycji 

prowadzonych na terenie gminy Santok w ostatnich latach „ Budowa i wymiana sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w gminie Santok” realizowana w ramach 

Związku Celowego  Gmin MG6. 

  Wartość kontraktu  to   23.333.354,36 zł. Kontrakt na terenie gminy Santok 

obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Santok, Stare Polichno, 

Gralewo ,Janczewo o łącznej długości 27,9 km oraz 12 przepompowni, wymianę 

wodociągu Gralewo i Janczewo o łącznej  długości 5,2 km ,  budowę sieci 

wodociągowej w miejscowości Janczewo, budowę  i wyminę wodociągów 

przesyłowych w miejscowościach Wawrów, Janczewo, Gralewo. Planowana 

inwestycja ma na celu poprawę stanu sanitarnego wsi, a tym samym ochronę przez 

zagrożeniem środowiska i pogarszaniem się stanu jakości wód. 
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VI. INNE ZDARZENIA Z UDZIAŁEM MIENIA GMINY 

Inne zdarzenia z udziałem mienia gminy dotyczą one między innymi 

użyczenia nieruchomości, w tym boisk sportowych na rzecz klubów sportowych oraz 

remizy dla OSP Janczewo, która stara się o środki zewnętrzne na jej modernizację. 

Zawarto również umowę użyczenia ze Spółką Wodno-Ściekową w Lipkach 

Wielkich i przekazano jej w użyczenie ujęcia wody warz z sieciami w 

miejscowościach Płomykowo, Janczewo, Ludzisławice, Lipki Wielkie –Mąkoszyce 

oraz oczyszczalnie ścieków w Gralewie. Pozwoli to na lepsze gospodarowanie i 

zarządzanie  tymi urządzeniami. 

 

VII. DOCHODY Z MIENIA KOMUNALNEGO 

 

W  poniższej tabeli zamieszczono informacje o dochodach gminy uzyskanych 

w 2012 r. z posiadanego mienia, w układzie wynikającym z klasyfikacji budżetowej. 

Przygotowane do sprzedaży w 2012 r. nieruchomości nie znalazły w większości 

przypadków nabywców w organizowanych przez gminę przetargach. Natomiast 

dochód ze sprzedaży nieruchomości zrealizowany został znacznie niżej od roku 

poprzedniego  i wyniósł 72.830,94 z ł . 

Również znacznie poniżej planu zrealizowany został dochód  z oddania 

nieruchomości w użytkowanie wieczyste, na planowaną kwotę dochodu w wys. 

600,00 zł wykonane zostało 3,29 %. 

W 2013 roku planowana jest aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste, być 

może spowoduje to większe zainteresowanie użytkowników o złożenie wniosków o 

przekształcenie prawa  użytkowania wieczystego w prawo własności. Obecnie 

złożony jest jeden taki wniosek, który jest w trakcie realizacji. W pozycji dochody z 

dzierżawy i najmu pokazano także dochody z najmu lokali mieszkalnych i 

użytkowych. 

Dochody z dzierżawy, poza nielicznymi przypadkami, wpływają  terminowo i w 

wymaganej wysokości. 
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Lp. Rodzaj dochodu Plan  Wykonanie 

1 2 3 4 

1. Sprzedaż nieruchomości 0,00 72.830,94 

2. 
Oddanie nieruchomości    
w użytkowanie wieczyste 

 600,00 19,71 

3. Opłaty za użytkowanie 

 

66 097,24 

4. Opłaty za dzierżawę       185 700,00 6 979,96 

5.  Opłaty za najem 
 

136 517,02 

    

Razem 186 300,00 282 444,87 

 

W 2013 r. planuje się uzyskać dochód ze sprzedaży nieruchomości gminnych 

w wysokości 5.000.000 zł. Między innymi planuje się sprzedaż w formie przetargów 

ustnych nieograniczonych działek w obrębach Wawrów, Santok, Janczewo, Lipki 

Wielkie. 

Natomiast z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, planuje się osiągnąć dochód 

w wysokości 5.000,00zł. 

Przekształcenie następuje zawsze na wniosek zainteresowanych, dlatego 

trudno jest w danym roku dokładnie przewidzieć dochody z tytułu opłat za to 

przekształcenie, tym bardziej, że nowelizacja ustawy o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego rozszerzyła krąg podmiotów uprawnionych do 

występowania z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności oraz zniosła ograniczenia które dotychczas odnosiły się do rodzaju 

nieruchomości. 
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VIII. ZASADY I KIERUNKI GOSPODAROWANIA MIENIEM  

 

Poprawne zarządzanie zasobem gminy jest sposobem właściwego 

organizowania życia publicznego. 

Właściwe wykorzystanie gminnego zasobu nieruchomości pozwala na 

stworzenie bogatej oferty oświatowej i sportowej skierowanej do mieszkańców gminy. 

Na terenie gminy działa 6  klubów sportowych, Gminy Ośrodek Santok, sale wiejskie 

(praktycznie w każdej miejscowości) w których prowadzone są różne zajęcia i mogą 

korzystać  z nich mieszkańcy. 

Bardzo ważnym zadaniem jest dążenie do optymalizacji  kosztów realizacji 

zadań własnych gminy. W związku z powyższym Zarządzeniem Nr 23/2012 z dnia  

28.05 2012 r. Wójt Gminy ustalił regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty 14.000,00 EURO. 

Zamówienia mają być dokonywany w sposób celowy i oszczędny, z 

zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz w 

sposób umożliwiający terminową realizację zadań. 

 

 

Przedkładana informacja podlega udostępnieniu w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy Santok. 

Sporządziła: Halina Garczyńska 

Santok, dnia 07 marca 2013r. 


