ZARZ^DZENIE NR ?.
Starosty Bydgoskiego

w sprawie ustalenia planu wykorzystania zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa na lata
2014-2017.
Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomosciami ( Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z pozn. zm.1), § 8 ust. 1 i ust. 2
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargow oraz rokowan na zbycie nieruchomosci ( Dz. U. Nr 207, poz.
2108 z pozn. zm. ), § 8 ust 3, § 43 ust. 4 pkt 2 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy, zarzadzam, co nastepuje:
§ 1. Ustala sie plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa na lata
2014- 2017 r., stanowi^cy zalacznik Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.
§ 2. Przyjety plan moze bye aktualizowany w miare potrzeb.
§ 3. Wykonanie zarzadzenia powierza sie Dyrektorowi Wydzialu Nieruchomosci Starostwa
Powiatowego w Bydgoszczy.
§ 4. Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania
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Zmiany tekstu jedndlifegb"ustawy zoslaly ogloszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043,
Nr 197. poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341. Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673. Nr 129. poz. 732, Nr 130,

-,, *J^
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Plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Skarbu Panstwa
nalata 2014-2017

Podstawt* prawnq sporzqdzonego planu stanowiq przepisy art. 23 ust. 1 pkt 3 w zwiqzku z art. 23 ust.I d
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. - o gospodarce nieruchomosciami (Dz. V. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.).
Zgodnie z przytoczonymi przepisami, przez zasob nieruchomosci rozumie sie nieruchomosci, ktore
stanowi a przedmiot wtasnosci Skarbu Panstwa i nie zostaty oddane w uzytkowanie wieczyste, oraz
nieruchomosci bedace przedmiotem uzytkowania wieczystego Skarbu Panstwa. Zasobem nieruchomosci Skarbu
Panstwa powiatu bydgoskiego gospodaruje Starosta Bydgoski Gospodarowanie zasobem polega na
ewidencjonowaniu nieruchomosci i ich wycenie, zabezpieczaniu nieruchomosci przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, sporzadzaniu planu wykorzystania zasobu, regulowaniu stanu prawnego nieruchomosci w
zasobie, naliczaniem naleznosci za nieruchomosci udostepnione z zasobu, wspotpracy z innymi organami
gospodarujacymi nieruchomosciami Skarbu Panstwa lub innymi jednostkami samorzadu terytorialnego,
zbywaniu i nabywaniu nieruchomosci, atakze ich wydzierzawianiu, wynajmowaniu i uzyczaniu.

1 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI NIERUCHOMOSCI
/.

Zasob nieruchomosci Skarbu Panstwa.
W sklad zasobu wchodz^ grunty o lacznej powierzchni 774,8920 ha w tym z uregulowanym stanem
prawnym 170,8779 ha o wartosci ewidencyjnej 3 142 372,78 zl (Zatacznik nr 1).

2.

Nieruchomosci Skarbu Panstwa oddane w uzytkowanie wieczyste^
Nieruchomosci Skarbu paiistwa oddane w uzytkowanie wieczyste jest dziatek 1661 opow. I606,97ha

II. PROGNOZY DOTYCZ^CE WYKORZYSTANA ZASOBU NIERUCHOMOSCI SKARBU
PANSTWA:
/.

Prognoza dotyczqca udostqpniama nieruchomosci zasobu oraz nabywania nieruchomosci do zas
Udost?pnianie nieruchomosci nastepowac b?dzie poprzez sprzedaz, zamiane, oddanie w uzytkowanie
wieczyste, trwaly zarzad, dzierzaw^, najem, uzyczenie, a takze przekazanie w formie darowizny zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami prawa.
Nabywanie nieruchomosci na rzecz Skarbu Panstwa nast?puje w drodze kupna, darowizny, zamiany lub
w innych formach przewidzianych prawem w zwiazku z koniecznoscia realizacji zadaii zleconych z
zakresu administracji rzadowej, obowiazkami wynikajacymi z przepisow szczegotnych oraz realizacjg
celow publicznych.
Przewiduje sie, ze w wyniku systematycznie prowadzonej regulacji stanow prawnych nieruchomosci
powierzchnia gruntow wchodzacych w sktad zasobu Skarbu Panstwa bedzie w ciagu najblizszych
trzech lat obowi^zywania planu - zalezy to od ztozonych przez gminy wnioskow o komunalizacje oraz
zbycia nieruchomosci.

2.

Prognoza poziomu wydatkow zwiazanych z udostepnianiem nieruchomosci zasobu oraz nabywaniem
nieruchomosci do zasobu.
str. 1

Zatqcznik
do zarza_dzenia NrC s/2013
Starosty Bydgoskiego
zdnia
t^.ti. 2013 r.

Wydatki zwi^zane z udostepnianiem nieruchomosci z zasobu uzaleznione sa. od wysokosci dotacji
udzielonej przez Wojewode Kujawsko-Pomorskiego na kolejne lata budzetowe.
I . Wojewoda przyznal dotacje na realizacje wszystkich zadari z zakresu gospodarki nieruchomosciami Skarbu
Paiistwa
•
2013 r. w wysokosci 479.765,00 tys. zl.
•
2014 r. w wysokosci 300.000,00 tys. zl.
W latach 2015-2017 przewidywane jest uzyskanie dotacji na podobnym poziomie.
II. Wojewoda przyznal dotacje na realizacj? zadari- opracowania geodezyjne i kartograficzne
•
2013 r. w wysokosci 19.000,00 tys. zl.
•
2014 r. w wysokosci 27.000,00 tys. zl. ( w tym opracowania na potrzeby rolnictwa rolne 5000,00 zl)
W latach 2015-2017 przewidywane jest uzyskanie dotacji na podobnym poziomie.
3. Prognoza wpiywow osiqganych z oplat z tytutu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Paristwa
oddanych w uzytkowanie wieczyste, opfat z tytutu trwatego zarzqdu nieruchomosci Skarbu Paristwa oraz
opiat z tytulu dzierzawy nieruchomosci Skarbu Paristwa,
1.

Za nieruchomosci Skarbu Paiistwa oddane w uzytkowanie wieczyste oraz z tytutu trwalego zarz^du
planuje si? osiaj>na^ nastepuj^ce wplywy;

wroku2013- 1 761 859,72 zt co stanowi^ 747 zbiorcze kartoteki
od 2014 jak J w kolejnych latach wplywy z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Paristwa
b?d^ ulegac zmianie, mi?dzy innymi ze wzgl^du na skladane wnioski przez uzytkownikow wieczystych dot.
wykupu gruntu na wlasnosc, b^dz o przeksztalcenie prawa uzytkowania wieczystego na wfasnosc. Zasadniczy
wptyw na wysokosc planowanych dochod6w bedg mialy pozytywnie zakoriczone procedury aktualizacji optat
rocznych, przeprowadzonych w kolejnych latach.
Nalezy uwzglednic fakt, iz zgodnie z art. 23 ust. 3 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomosci od
wptywow osia,ganych z oplat z tytutu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Paiistwa oddanych w
uzytkowanie wieczyste, z oplat tytulu trwatego zarz^du nieruchomosci Skarbu Paristwa, oraz dzierzawy
nieruchomosci Skarbu Paristwa potrgca sie 25 % srodk6w, ktore stanowi 3 dochod powiatu bydgoskiego.

4.

Prognoza tlotyczqca aktualizacji oplat z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci Skarbu Paristwa
oddanych w uzytkowanie wieczyste oraz oplat z tytulu trwalego zarzadu nieruchomosci Skarbu Paristwa.

Aktualizacja optat rocznych z tytulu uzytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowych stanowia.cych
wlasnosc Skarbu Paristwa uzalezniona jest od wysokos"ci s"rodkow przyznanych na te cele przez Wojewode.
W latach 2014-2017 tych planuje sie zaktualizowac optaty z tytutu uzytkowania wieczystego dla okoto 30%
nieruchomosci oddanych w uzytkowanie wieczyste.
Od 2014 planowane jest sukcesywne aktualizowanie optaty z tyt. uzytkowaniu wieczystego srednio okoto
50 dzialek rocznie. llosci dzialek beda,cych przedmiotem aktualizacji uzalezniona jest od srodkow finansowych
na sporz^dzenie operatow szacunkowych w danym roku kalendarzowym, przede wszystkim w pierwszej
kolejnosci srodki z dotacji celowej musza zabezpieczyc koszty postepowari w zakresie odszkodowari i zwrotow
wywtaszczonych nieruchomosci oraz biez^ce utrzymanie budynkow mieszkalnych.
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Ill PROGRAM ZAGOSPODAROWANIANIERUCHOMOSCI SKARBU PANSTWA

/.

Nieruchomosci planowane do sprzedazv w okresie od 2014 r. do 2017 jr.:
Polozenie
nieruchomo
sci

Nr i pow.
Dzialki
( w ha)

1

Nowy Dwor

147/5
0,4905

2

Koronowo

1271/1
0,9199

3

Solec
Kujawski

2550
0,0961

4

Solec
Kujawski

2551
0,0695

L
P

5

Solec
Kujawski

2552
0,0661

6

Solec
Kujawski

2553
0,0787

Warto&
rynkowa

(wzl)

3 1 .200,00

Przeznaczenie w
planie
zagospodarowa
nia
przestrzennego
Brak planu

Opis
nieruchomoSc

Brak planu

Lz
zalesiona i
zadrzewiona
RVI
niezabudowan
a

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupemiajace
uslugi
wbudowane w
zabudow?
mieszkaniowg
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupetniajace
ustugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowg
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupelniajace
uslugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowa
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej

"

Uwagi

Zabudowana
budynkiem
mieszkalnym

Przewidziana
sprzedaz
nieruchomos
ci
lokalowych
Przetarg
24.01.2014
r.
Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

Ps VI
niezabudowan

a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

PsV
niezabudowna

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

PsV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
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7

Solec
Kujawski

2554
0,0787

8

Solec
Kujawski

2555
0,0787

9

Solec
Kujawski

2556
0,1039

10

Solec
Kujawski

2557
0,1090

wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupeJniajace
uslugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowa
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupelniajace
uslugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniow^
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupehiiajace
ushigi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowa
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupemiajace
ustugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniow^
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupemiajace
uslugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniow^
jednorodzinna
nieuciazliwe

przetargu

PsV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

PsV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

RV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

RV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu
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11

Solec
Kujawski

2563
0,0856

12

Solec
Kujawski

2564
0,0839

13

Solec
Kujawski

2565
0,0839

14

Solec
Kujawski

2566
0,0937

15

Samoci^zek,
gm.
Koronowo

Nr237
0,7800 ha

16

Murowaniec
, gm. Biate
Biota

czesc"
nieruchomos
ci
oznaczonej
ewid. Jako

141 000,00

Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupemiaj^ce
ustugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowa^
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupemiajace
ushigi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniow^
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupehiiaja.ce
usfugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniowa.
jednorodzinna
nieuciazliwe
Teren zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
wolnostojacej
i przeznaczenie
uzupelniajate
uslugi
wbudowane w
zabudowe
mieszkaniow^
jednorodzinna
nieuciazliwe
nie jest objeta
MPZP

nie jest objeta
MPZP

PsV
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

RV
niezabudowan

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

a

RV
niezabudowan

a

RV
niezabudowan
a

nieruchomosc
gruntowa,
niezabudowan
a przy drodze
gruntowej
nieruc homos' c
gruntowa,
niezabudowan
a

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

Przewidziana
do zbycia w
drodze
przetargu

w trakcie
rozgraniczeni
a i podziahj,
celem
wydzielenia
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dzialki nr
199/4 i 200/3

17

Solec
Kujawski

18

Solec
Kujawski

19

Pradocin,
gm. Nowa
Wies Wielka

70
£.\J

21

czesc
nieruchomos
ci
oznaczonej
jako dzialki
nr 755/5,
pow. 0,3040
ha inr 754/1
o
pow.0,1000
ha
czesd
nieruchomos
ci
oznaczonej
jako dzialki
nr 753/1,
pow. 0,3000
ha i nr 753/3
o
pow.0,1000
ha
Czesc
nieruchomos'
ci
oznaczonej
jako dziatka
nr 132 o
pow. 0,5400
ha

-

na dziake nr
755/5 znajduje
si? czesc
budynku
mieszkalnego.
dzialka nr
754/1
niezabudowan
a

Dzialka
niezabudowan
a

las, wg ewid.
RV1, Lz-RVI

Dzialka
niezabudowan
a, w czesci
zadrzewiona

OU l^\v

^\nlpf

Nr
l \ /755/5
J J / J Un

Dyiatki
j_/z_ JU.IM

Kujawski

pow. 0,3040
ha, nr 755/6
o pow.
0,2 160 ha, nr
756/4 o
pow.0,5561
ha, nr740/22
o pow.
0,1 837 ha, nr
679/26 o
pow. 0,0500
ha

—

zabudowane
budynkiem
mieszkalnym

Nowy
Dwor, gm.
Koronowo

Nr 147/5 o
pow. 0,4905
ha

niejest objeta
MPZP

DziaJka
zabudowana
budynkiem
mieszkal;nym

^n- 2013 r.
nieruchomos
ci do
sprzedazy
w trakcie
scalania i
podziaiu

W trakcie
regulacji

Iff if*
W 1m
11 ttKClC
scalenia i
podziatu
dziatek
celem
wydzielenia
dzialki pod
budynkiem.
Nastepnie
wyodrebnieni
e 14
samodzielnyc
h lokali
mieszkalnych
i ich sprzedaz
na rzecz
najemcow
wyodrebnieni
c8
samodzielnyc
h lokali
mieszkalnych
i ich sprzedaz
na rzecz
najemcow
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~)")
L2.

2.

c \C

Mr
\\\ J 7SQ/9
7f £ U n

Kujawski,
Ul.
Robotnicza

pow. 0, 1 872
ha, nr 740/50
o pow.
0,1 125 ha

MIP
^a Un U
KJiyp1f^p'
J^H\ Jt&

MPZP

--

Dzialki
zabudowane
budynkiem
mieszkalnym

wvnHrphnipni
w y vvji v -^' 1 1^1 1 1
1

e 16
samodzielnyc
h lokali
mieszkalnych
i ich sprzedaz
na rzecz
najemcow

Nieruchomosci przeznaczone do oddania w dzierzawe:

Potozenie
nieruchomoSci

Lp.

Solec
Kujawski, ul.
Garbary

Nr i pow. Dzialki/nr i
pow. Lokalu
mieszkalnego
Nr 753/1 o pow. 0,3000
ha,

Opis nieruchomosci

Nieruchomosc gruntowa niezabudowana

Inne nieruchomosci Skarbu Paristwa mogq bye przeznaczone do oddania w dzierzaw? na podstawie
zlozonych wniosk6w.

3.

Nieruchomosci planowane do przekazania w formie darowizny.
Lp.

Polozenie
nieruchomosci

Nr i pow.
dzialki

1

Wudzyn

51
0,7090 ha

2

Koronowo

998/2
0,1 292 ha

Wartosi
rynkowa (
w zl)

Plan
zagospodarowania
przestrzennego
Brak pi arm

Brak planu

Opis
nieruchomosci

Uwagi

Niezabudowana

Przewidziana
do zbycia na
rzecz Gminy
Dobrcz

zabudowana
( Patac opata i
inne)

Przewidziana
do zbycia na
rzecz Gminy
Koronowo
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4.

N^ieruchomosci do przeksztalcenia prawa uzytkowqnia wieczystego w prawo wlasnosci, na podslawie
ziozonych wnioskow:
Lp.

Polozenie nieruchomosci

Numer i powierzchnia dzialki

I

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 181/69 o pow. 0,0380 ha

2

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 2295 o pow. 0,0466 ha

3

Solec Kujawski

Dz. nr 2825 o pow. 0,0928 ha

4

Solec Kujawski

Dz. nr 747/1 8 o pow. 0,0654 ha

5

Solec Kujawski

Dz. nr 747/29 o pow. 0,0136 ha
Dz. nr 747/30o pow. 0,4720 ha

6

Nowa Wies Wielka

Dz. nr 148/40 pow. 0,0471 ha

7

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 1 8 1 /40 o pow. 0,0820 ha

8

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 181/19o pow. 0,0761 ha

9

Koronowo

Dz.nr 653/10o pow. 0,3715 ha

10

Koronowo

Dz. nr 653/ 1 8 o pow. 0,0749 ha
Dz. nr 653/20 o pow. 0,1 199 ha

11

Koronowo

Dz. nr 653/22 o pow. 0,0865 ha
Dz. nr 653/23 o pow. 0,5796ha

12

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 181/37 o pow. 0,0814 ha

13

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 2275 o pow. 0,0830 ha

14

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 2296 o pow. 0,0487 ha

15

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 2297 o pow. 0,0732 ha

16

Koronowo -Tuszyny

Dz. nr 2294 o pow. 0,0607 ha

17

Niwy- Wilcze

Dz.nr 3 7 / I 7 o pow. 0,1227 ha
Dz. nr 37/2 1 o pow. 0,0800 ha

18

Wypaleniska

Dz.nr 1 39 o pow. 4, 1600 ha

19

Trzesacz

Dz. 3/35o pow. 8,4241 ha

20

Solec Kujawski

Dz. nr 3 1 1 / 1 o pow. 0,0592 ha

21

Koronowo- Tuszyny

Dz.nr 2053o pow. 0,05 17 ha

Zatqcznik
do zarzqdzenia Nrcr/2013
Starosty Bydgoskiego
zdnia
<<- *l - 2013 r.
I lose przeksztakeri prawa uzytkowania wieczystego w prawo wtasnosci dokonywana bedzie na
podstawie zlozonych wniosk6w .

5.

Nieruchomosci planowane do oddania w zarzcid Lasom:

L
P

Polozenie
nieruchomo
Sci

Nri
pow.
dziatki

WartoSc
ewidencyj
na

1

So lee
Kujawski

786/5
2,6112

ok. 50.000
z*.

6.

Plan
zagospodarowa
nia
przestrzennego
Brak planu

Opis
nieruchomo§c
i

Uwagi

RVI, LsVI, N
niezabudowan
a

Przewidziana do
przekazania w zarzad
PGLLPNadlesnictwa
Solec Kuj.

Umowy o administrowanie budynkiem mieszkalnym:

Lp.
1

2

3

4

Opis zarzadzanej nieruchomosci

Uwagi

Budynek mieszkalny znajdujacy sie na dzialkach; nr 755/5 o pow.
0,3040 ha, nr 755/6 o pow. 0,2160 ha, nr 756/4 o pow.0,5561 ha,
nr740/22 o pow. 0, 1 837 ha, nr 679/26 o pow. 0,0500 ha

Umowa o
zarza,dzanie

Skarb
Paristwa i
Gmina Solec
Kujawski
Skarb
Paristwa i
ZGMiKw
Koronowie

Budynek mieszkalny znajdujacy sie na dzialkach: nr 759/2 o pow.
0, 1 872 ha, nr740/50 o pow. 0,1125 ha

Umowa o
zarz^dzanie

Budynek mieszkalny polozony przy ul. Klasztorna 1 w
Koronowie dz. nr 998/2 o pow. 0,1292 ha

Umowa o
zarzgdzanie

Skarb
Pahstwa i
ZGMiK w
Koronowie

Budynek mieszkalny potozony w Nowy Dwor 56- Koronowo nr
147/So pow. 0,4905 ha

Umowa o
zarza_dzanie

Strony
umowy
Skarb
Paristwa i
Gmina Solec
Kujawski
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7.

Nieruchomosci planowane do oddania w najem:

Lp.

Potozenie
nieruchomoSci

1

Solec
Kujawski,
Ul. Garbary

2

Nowy Dwor,
gm. Koronowo

Nr i pow. Dzialki/nr i
pow. Lokalu
mieszkalnego
14 lokali mieszkalnych w
budynku wielorodzinnym
znajdujacym sie na
dziaJkach: nr 755/5 o
pow. 0,3040 ha, nr 755/6
o pow. 0,2160 ha, nr
756/4 opow.0,5561 ha,
nr740/22o pow. 0,1837
ha, nr 679/26 o pow.
0,0500 ha

Lokal mieszkalny nr 7 w
Nowyrn Dworze 56 o
pow. 50,18 nr

Opis nieruchomosci

Nieruchomosc zabudowana budynkiem mieszkalnym,
wielorodzinnym, dwu-kondygnacyjnym. W planie
zawarcie 14 umow najmu na lokale mieszkalne.

Lokal sklada sie z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, lazienki
z WC i kom6rki.

Nieruchomosci planowane do oddania w fnvafy zarzqd:
Ewentualna realizacja bedzie dokonywana na wniosek zainteresowanej jednostki organizacyjnej.

9.

Zni_e_si_enje wspotwlasnosci;

P

Potozenie
nieruchomo
§ei

1

Koronowo

L

Nri
pow.
dzialki
( w ha)
13/2
5,3559
ha

WartoSc
ewidencyj
na

Plan
zagospodarowa
nia
przestrzennego
Brak planu

Opis
nierucnomo&c
i

Uwagi

PsVI, LsVI, dr

( S.P. i
Bogus!
awska)
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10. N ieruchomosci Skarbu Panstwa planowane do zamiany:

Lp

Strony

1

Skarb Panstwa
- Kujawskie
Zaktady
Naprawy
Samochod6w
w Solcu
Kujawskim
Przedsiebiorst
wo Panstwowe
w upadtosci

Polozenie,
nr, pow. i
warto&£
rynkowa
dzialki
przeznaczon
e przez
Skarb
Panstwa do
zamiany
Solec
Kujawski, nr
757/5 o pow.
0,2837 ha,
wartosc:
110 1 89,00 zt

Polozenie, nr,
pow. i
wartosc
rynkowa
dzialki
otrzymywane
j przez Skarb
Partstwa w
drodze
zamiany
1. Solec
Kujawski, nr
740/48 o pow.
0,0333 ha,
wartosc:
9 774,00 zl,
2. Solec
Kujawski, nr
740/50 o pow.
0,1 125 ha,
wartosc:

Plan
zagospodarowani
a przestrzennego

Opis
nieruchomosci

Dziatki nie objete
MPZP

Dzialki nr 757/5
i 740/48 sa
niezabudowane.
Dziatka nr
740/50
zabudowana
czescig
budynku
mieszkalnego.

Uwagi

103213,00zt

/ /. Nieruchomosci oddane w uzyczenie:

Lp.
1

Strony
umowy
Skarb
Panstwa i
Gmina
Dobrcz

Przedmiot uzyczenia

Uwagi

Nieruchomosc zabudowana budynkiem administracyjnobiurowym, dwukondygnacyjnym znajdujgcym si? na dzialkach nr
146/6 i 146/7 w Dobrczu.
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12. Przekazanie nieruchomosci Skarbu Panstwa na podstawie art. 40 ust. LpM 4 ustawy z dnia 13 mala
1994 o stosunku Panstwa do Kosciafa Ewanzelicko-Aitssburskiego w Rzeczpospolilei Polskiei
Polozenie

Przedmiot przekazania

Sicienko

Dzialka nr 48 w granicach odpowiadajacych dawnej parceli nr 4 o
pow. 0,0560 ha.

2.

So lee
Kujawski

nieruchomosc zapisana w K.W. Solec Kujawski, t. XVIII, karta
439, prowadzonej przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy.

3.

Solec
Kujawski

nieruchomosc zapisana w K.w. Solec Kujawski, t. VIII, karta 197,
prowadzonej przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy.

Lp.
1

Uwagi

Przygotowany plan wykorzystania zasobu nieruchomosci Skarbu Paristwa okresla jedynie gtowne kierunki
dziaiania. W stosunku do kazdej nieruchomosci rozstrzygni^cia o sposobie i formic jej zagospodarowania
zapadaly indywidualnie.
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