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GOSPODAROWANIE WOJEWÓDZKIM
ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI
A DOCHODY WOJEWÓDZTWA
Streszczenie: W opracowaniu podjęto tematykę ekonomicznych efektów działań organów
samorządu województwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Rozważania teoretyczne koncentrowały się na przedstawieniu istoty gospodarki i gospodarowania nieruchomościami oraz znaczenia nieruchomości publicznych w tworzeniu mienia województwa. W części empirycznej zaprezentowano formy gospodarowania nieruchomościami
oraz efekt czynności gospodarowania w postaci wpływów do budżetu województwa. Analizę
przeprowadzono na przykładzie zasobu nieruchomości województwa zachodniopomorskiego, w oparciu o dane udostępnione przez Urząd Marszałkowski w Szczecinie oraz dane statystyczne GUS. Zakres czasowy badań obejmował lata 2006-2011.
Słowa kluczowe: gospodarowanie nieruchomościami, wojewódzki zasób nieruchomości, dochody województwa.

1. Wstęp
Formy gospodarowania nieruchomościami publicznymi wchodzącymi w skład zasobu województwa znajdują odzwierciedlenie w zadaniach samorządu wojewódzkiego. Realizacja tych zadań ma służyć zaspokajaniu potrzeb regionalnej wspólnoty
samorządowej. Efektywność gospodarowania mieniem, którego znaczną część stanowią nieruchomości, przekłada się więc na efekty ekonomiczne województwa oceniane przez pryzmat wpływów do jego budżetu.
Celem zasadniczym opracowania jest wskazanie istoty gospodarowania nieruchomościami publicznymi, stanowiącymi mienie województwa w kontekście dochodów osiąganych przez samorząd województwa. Szczegółowym celem jest analiza form gospodarowania nieruchomościami publicznymi podejmowanych przez
organy województwa zachodniopomorskiego, przeprowadzona z uwzględnieniem
wysokości dochodów budżetu osiągniętych poprzez wykorzystanie nieruchomej
części mienia wojewódzkiego.
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2. Gospodarka nieruchomościami – dylematy definicyjne
Pojęcia „gospodarka nieruchomościami” i „gospodarowanie nieruchomościami” nie
znajdują jednoznacznego wyjaśnienia w tekstach aktów prawnych, co przy znacznej
liczbie regulacji opisujących te zjawiska rodzi problemy terminologiczne.
Ze słownikowej definicji pojęcia „gospodarka” wynika, że jest to zbiór podmiotów gospodarczych w państwie, produkujących dobra i świadczących usługi, prowadzących dystrybucję i konsumpcję dóbr i usług w ramach społeczeństwa. „Gospodarowanie” jest natomiast utożsamiane z zaspokajaniem potrzeb społecznych przy jak
najoszczędniejszym spożytkowaniu będących do dyspozycji dóbr i usług1. Oba pojęcia, mające charakter stricte ekonomiczny, dotyczą między innymi nieruchomości
i tworzą terminologię związaną z istotną częścią gospodarki rynkowej, jaką jest gospodarka nieruchomościami i związane z nią sposoby gospodarowania.
W literaturze przedmiotu „gospodarka nieruchomościami” rozumiana jest jako
ogół relacji pomiędzy podmiotami a nieruchomościami oraz procedur prowadzących do podejmowania decyzji związanych z gospodarowaniem przestrzenią. Decyzje te przyczyniają się m.in. do określenia podmiotów oraz ustalenia wykazu ograniczeń związanych z dostępem do powierzchni2. J. Kopyra podkreśla, że termin ten
może być rozumiany dwojako: może oznaczać, po pierwsze, problematykę uregulowaną w ustawie o gospodarce nieruchomościami, a po drugie – ogół zagadnień dotyczących nieruchomości3.
Brak legalnej definicji pojęcia „gospodarowanie nieruchomościami” ustawodawca zastąpił wskazaniem przykładowych form gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przez starostów wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej, a także gospodarowania zasobem gminnym, powiatowym i
wojewódzkim przez organy wykonawcze wskazanych jednostek. Wśród działań
tych znalazły się: ewidencjonowanie nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, zapewnienie wyceny tych nieruchomości, sporządzanie planu wykorzystania
zasobu nieruchomości, zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem, obliczanie należności za nieruchomości udostępniane z zasobu, windykacja tych należności, współpraca z innymi organami gospodarującymi nieruchomościami państwowymi, zbywanie, nabywanie, wydzierżawianie, wynajmowanie i
użyczanie nieruchomości, podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym oraz
składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości. Zakres zadań
został rozszerzony w stosunku do zasobów jednostek samorządu terytorialnego o
czynności przygotowywania opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywania podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażania
ich, w miarę możliwości, w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.
Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993, s. 230.
S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, Gospodarka nieruchomościami z komentarzem wybranych procedur, Gall, Katowice 2006, s. 60.
3
J. Kopyra (red.), Prawo nieruchomości, Poltext, Warszawa 2009, s. 144.
1
2
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Różnorodność form gospodarowania nieruchomościami jest podstawą do ich
pogrupowania na zadania natury prawnej (podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym, założenie księgi wieczystej), ekonomicznej (szacowanie wartości nieruchomości, obliczanie należności za nieruchomości) oraz technicznej (zabezpieczenie nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem)4. Podobnie termin
„gospodarowanie nieruchomościami” przedstawił J. Szachułowicz, według którego
jest to proces ciągły, na który składają się działania faktyczne i prawne5. Z kolei
S. Źróbek, R. Źróbek i J. Kuryj przez gospodarowanie nieruchomościami rozumieją
zespół relacji i procedur zachodzących między podmiotami a przedmiotem gospodarowania, który tworzą trzy rodzaje nieruchomości oraz prawa z nimi związane6.

3. Mienie województwa a wojewódzki zasób nieruchomości
Podstawowym zadaniem województwa jest wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych ustawami do właściwości administracji
rządowej, których efektem ma być zaspokojenie potrzeb regionalnej wspólnoty samorządowej. Realizacja zadań województwa, polegających m.in. na tworzeniu warunków rozwoju gospodarczego, utrzymaniu i rozbudowie infrastruktury społecznej
i technicznej o znaczeniu wojewódzkim, racjonalnym wykorzystaniu zasobów przyrody oraz kształtowaniu środowiska naturalnego zgodnie z zasadą zrównoważonego
rozwoju, pozyskiwaniu i łączeniu środków finansowych: publicznych i prywatnych,
w celu realizacji zadań z zakresu użyteczności publicznej, odbywa się głównie
w oparciu o mienie samorządu województwa7. Zgodnie z art. 165 Konstytucji RP
i w myśl przepisów ustawy o samorządzie województwa mieniem jest własność i inne
prawa majątkowe nabyte przez województwo lub inne wojewódzkie osoby prawne.
Posiadanie własnego majątku i prawo do swobodnego nim dysponowania ma istotne
znaczenie w funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego. Stanowi bowiem
jeden z podstawowych warunków samodzielności samorządu terytorialnego8.
Istotnym składnikiem mienia samorządowego są nieruchomości publiczne tworzące zasób. Zgodnie z treścią ustawy o gospodarce nieruchomościami termin „zasób nieruchomości” jest rozumiany jako nieruchomości, które stanowią przedmiot
własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w
użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa. Jest to więc skończony
M. Nowak, Gospodarka nieruchomościami – problemy terminologiczne, „Wycena. Wartość –
Obrót – Zarządzanie nieruchomościami” 2009, nr 4, s. 17.
5
J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami, PWN, Warszawa 2001, s. 20-21.
6
S. Źróbek, R. Źróbek, J. Kuryj, wyd. cyt., s. 60.
7
A. Hanusz, A. Niezgoda, P. Czerski, Dochody budżetu jednostek samorządu terytorialnego, Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 192-193.
8
J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej. Koncepcje i realizacja, PWN, Warszawa 2000, s. 212.
4
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zbiór nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych stanowiących własność publiczną i służących realizacji zadań publicznych.
W celu zapewnienia racjonalnego gospodarowania nieruchomościami publicznymi i uniknięcia sporów kompetencyjnych ustawodawca tworzy cztery rodzaje
zasobów, a mianowicie: zasób nieruchomości Skarbu Państwa, gminne zasoby nieruchomości, powiatowe zasoby nieruchomości oraz wojewódzkie zasoby nieruchomości.
Wojewódzki zasób nieruchomości, będący przedmiotem badań w niniejszym
opracowaniu, obejmuje nieruchomości stanowiące przedmiot własności województwa i nieoddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące przedmiotem
użytkowania wieczystego województwa. Zasobem wojewódzkim, podobnie jak prawami majątkowymi nienależącymi do innych wojewódzkich osób prawnych, gospodaruje, w sposób zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki, zarząd województwa.
Gospodarując nieruchomościami publicznymi, zarząd województwa został ustawowo wyposażony w kompetencje do rozstrzygania spraw i podejmowania czynności
w zakresie gospodarowania w sferze administracyjnej oraz występowania w sferze
cywilnoprawnej9. W sprawach mienia województwa wypowiada się również sejmik
województwa jako organ stanowiąco-kontrolny. Posiada on kompetencje do podejmowania uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania i wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieznaczony. Uchwała
sejmiku jest również wymagana w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta
sama nieruchomość. Do czasu określenia zasad zarząd województwa może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa10. Dodatkowo
wszystkie czynności dotyczące zasobu nieruchomości mają być podejmowane zgodnie z zasadą prawidłowej gospodarki określoną przez doktrynę jako osiąganie maksymalnych korzyści ekonomicznych z punktu widzenia oceny właściciela, przy największej użyteczności społecznej11.

4. Formy gospodarowania nieruchomościami zasobu
województwa
Nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, mogą być przedmiotem obrotu. W szczególności nieruchomości mogą być przedmiotem sprzedaży, za9
M. Horoszko, D. Pęchorzewski (red.), Gospodarka nieruchomościami. Komentarz, C.H. Beck,
Warszawa 2010, s. 40.
10
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (DzU 2001, nr 142, poz. 1590
ze zm.), art. 16 i 18.
11
J. Szachułowicz, Gospodarka nieruchomościami. Przepisy i komentarze, PWN, Warszawa
2002, s. 57.
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miany i zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę,
użyczenia, oddania w trwały zarząd, a także mogą być obciążane ograniczonymi
prawami rzeczowymi, wnoszone jako wkłady niepieniężne (aporty) do spółek, przekazywane jako wyposażenie tworzonych przedsiębiorstw państwowych oraz jako
majątek tworzonych fundacji. Nieruchomość może być także przekazywana nieodpłatnie w drodze umowy partnerowi prywatnemu lub spółce na czas realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Może być również przedmiotem darowizny na cele publiczne oraz przedmiotem darowizny dokonywanej
między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między
tymi jednostkami.
Analiza wielkości zasobu nieruchomości województwa zachodniopomorskiego
wykazała, że w 2011 r. grunty będące własnością województwa stanowiły 25 km²
(0,1%) z 22 902 km² powierzchni całego województwa. Uwzględniając przeznaczenie nieruchomości, zaobserwowano, że pozostałe zasoby wojewódzkie, w postaci
nieruchomości zabudowanych, nieruchomości budynkowych i lokalowych, były
przeznaczone głównie na cele służby zdrowia (tab. 1). W mniejszym stopniu były
one wykorzystywane na cele kulturalne, oświatowe i inne. Najmniejszą powierzchnię w zasobie stanowią nieruchomości o charakterze mieszkaniowym. Stan ten jest
efektem systematycznego ich sprzedawania.
Tabela 1. Powierzchnia zasobów nieruchomości budynkowych i lokalowych
województwa zachodniopomorskiego – stan na 31 grudnia 2011 r.
Wyszczególnienie
Nieruchomości przeznaczone na placówki oświatowe
Nieruchomości przeznaczone na placówki zdrowia
Nieruchomości przeznaczone na placówki kultury
Nieruchomości mieszkaniowe
Inne

Powierzchnia w m²
66 172,20
1 287 466,00
133 146,00
1 168,30
47 948,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Biorąc pod uwagę liczbę transakcji, jako podstawową informację odzwierciedlającą formy gospodarowania wojewódzkim zasobem nieruchomości, należy zauważyć, że w latach 2006-2011 zarząd województwa zachodniopomorskiego głównie
sprzedawał nieruchomości (tab. 2).
W okresie objętym badaniem liczba umów sprzedaży wynosiła 90 transakcji,
z czego 60 (76%) stanowiły transakcje, w których przedmiotem obrotu były lokale
mieszkalne. Udzielane przez organy województwa bonifikaty dla najemców posiadających umowę najmu na czas nieoznaczony z jednoczesnym zamiarem wysprzedaży z zasobu tego typu nieruchomości spowodowały, że obecnie ich powierzchnia
w zasobie jest najmniejsza. Mała liczba transakcji sprzedaży nieruchomości grunto-
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wych wynika z faktu, iż województwo zachodniopomorskie w swoim zasobie nie
posiada ich zbyt dużo. Zaobserwowano również, że niektórych gruntów, pomimo
wielu prób zbycia (kilka przetargów) i obniżania ceny, w efekcie nie sprzedano.
Często wiąże się to z niekorzystną ich lokalizacją, np. przebiegającymi wzdłuż granicy lub niedaleko nieruchomości liniami elektrycznymi.
Tabela 2. Liczba umów zawartych w zakresie zasobu nieruchomości
województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2011
Wyszczególnienie

Rok
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Sprzedaż
Liczba umów sprzedaży ogółem, w tym:

8

28

17

25

8

4

–– liczba umów sprzedaży gruntów

1

1

2

2

0

2

–– liczba umów sprzedaży nieruchomości
zabudowanych

4

4

3

7

1

2

–– liczba umów sprzedaży lokali mieszkalnych

3

23

12

16

7

0

3

0

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

2

7

4

2

0

2

1

2

2

4

0

0

0

1

3

2

0

2

2

2

2

2

Zakup
Liczba nabytych nieruchomości ogółem
Użytkowanie wieczyste
Liczba zawartych umów ogółem
Najem
Liczba umów najmu ogółem
Dzierżawa
Liczba umów dzierżawy ogółem
Użyczenie
Liczba umów użyczenia ogółem
Trwały zarząd
Liczba zawartych umów ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

W latach 2006-2011 zawarto 36 umów najmu. Ich przedmiotem były przede
wszystkim lokale mieszkalne, rzadziej – lokale użytkowe. Pozostałe formy gospodarowania, czyli użytkowanie wieczyste, dzierżawa, użyczenie i trwały zarząd, stanowią marginalną część czynności prawnych dokonywanych przez organy województwa.
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5. Gospodarowanie nieruchomościami zasobu
a dochody budżetu województwa
Wyniki analiz przedstawionych w Raporcie o stanie samorządności terytorialnej
w Polsce12 potwierdzają, że znaczny udział w budżetach polskich województw stanowią transfery z budżetu państwa (tab. 3). Po zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w 2004 r. udział subwencji i dotacji celowych
w strukturze dochodów województw spadł o ponad połowę (z 84% w 2003 r. do ok.
35% w latach 2005-2007). W 2009 r. udział ten wzrósł do 69% dochodów ogółem,
a na koniec 2011 r. spadł do poziomu 56%. Przyczyna zmian tkwi we wprowadzeniu
w 2008 r. dotacji rozwojowych z budżetu państwa.
Tabela 3. Struktura dochodów polskich województw według źródeł w latach 2006-2011 (%)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem
Dochody własne
Udziały PIT, CIT
Subwencja
Dotacje celowe

Rok
2006
100
15
49
22
14

2007
100
16
52
19
13

2008
100
13
45
18
24

2009
100
6
26
14
54

2010
100
6
34
21
39

2011
100
8
36
17
39

Źródło: Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, J. Bober i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie, Kraków 2013, s. 47.

W wyniku zmian w systemie zasilania finansowego jednostek samorządu terytorialnego wprowadzonych w 2004 r. wpływy z CIT i PIT stały się jednym z najważniejszych dochodów województw samorządowych. Istotą tych zmian było zwiększenie dochodów własnych JST, co w teoretycznych założeniach miało spowodować
wzrost ich samodzielności finansowej. W praktyce dokonało się to głównie przez
wzrost procentowych udziałów samorządu terytorialnego w podatkach dochodowych (w budżetach województw wzrost udziału w CIT z 0,5 do 14,75%, a w PIT
z 1,5 do 1,6%). Autorzy raportu zawracają uwagę, że dochody te nie pełnią żadnych
funkcji motywacyjnych, gdyż: nie wymagają od władz lokalnych wysiłku w celu ich
uzyskania, władze samorządowe nie mogą za ich pośrednictwem aktywnie oddziaływać na podmioty znajdujące się na ich terenie i nie mają możliwości istotnego
oddziaływania na ich wzrost.
W treści Raportu podkreślono, że dochody z mienia i praw majątkowych to dochody, na kształtowanie których władze samorządowe mają największy wpływ. JedRaport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania, J. Bober i in., Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2013, s. 47.
12
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nak i w tym przypadku występują ograniczenia. Polegają między innymi na tym, że
gospodarowanie mieniem publicznym powinno służyć zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa, a nie pomnażaniu zysku. Należy także zwrócić uwagę, że majątek JST ma
charakter nieprodukcyjny, a zatem dochody z tego majątku mają raczej ograniczone
znaczenie. Z treści Raportu wynika, że dochody z majątku stanowią zaledwie ok. 4%
dochodów ogółem JST (i wahają się w granicach od 0,8% dochodów budżetowych
w przypadku województw samorządowych do 6,5% dochodów budżetowych miast
na prawach powiatów)13.
Analiza sprawozdań z wykonania budżetu województwa zachodniopomorskiego jest podstawą do stwierdzenia, że jego struktura dochodowa nie odbiega od wyników przedstawionych w Raporcie (tab. 4). Głównym źródłem wpływów w okresie
objętym badaniem były dotacje i subwencje stanowiące średnio odpowiednio 44%
i 27% dochodów ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od
osób prawnych stanowiły średnio 25%. Najmniejszy udział miały dochody własne,
które średnio w okresie analizy stanowiły niespełna 3% dochodów ogółem.
Tabela 4. Struktura dochodów województwa zachodniopomorskiego według źródeł
w latach 2006-2011 (%)
Wyszczególnienie
Dochody ogółem

Rok
2006

2007

2008

2009

2010

2011

100

100

100

100

100

100

Dochody własne

2

5

2

1

2

4

Udziały PIT, CIT

31

34

28

14

19

21

Subwencja

40

31

28

16

27

22

Dotacje celowe

27

30

42

69

52

53

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Katalog dochodów własnych samorządu województwa jest w miarę obszerny,
ale są to źródła mało wydajne. Zaliczono do nich dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe województwa oraz wpłaty od samorządowych zakładów budżetowych, odsetki od środków finansowych województwa gromadzonych na rachunkach
bankowych, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących
dochody województwa, odsetki od pożyczek udzielanych przez województwo, dochody z majątku województwa, spadki, zapisy i darowizny, dochody z kar pieniężnych i grzywien oraz dochody inne, należne województwu na podstawie odrębnych
przepisów.
Dochody z majątku województwa, w tym z gospodarowania nieruchomościami,
stanowią tę grupę dochodów własnych, co do której zarząd i sejmik województwa
dysponują największym władztwem. Korzystając z opisanych w aktach prawnych
13

Tamże, s. 50.
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możliwości gospodarowania majątkiem, organy województwa muszą uwzględniać
ekonomiczne i społeczne efekty swoich działań, przyjmując za punkt odniesienia
zasadę prawidłowej gospodarki. Gospodarując nieruchomościami, podejmują dwie
podstawowe formy działań, które polegają na:
–– możliwości uzyskania większych, ale jednorazowych wpływów generowanych
do budżetu województwa poprzez sprzedaż prawa własności nieruchomości województwa,
–– możliwości uzyskania mniejszych, ale sukcesywnych wpływów zasilających
budżet województwa poprzez wynajem/wydzierżawienie, ustanowienie na nich
trwałego zarządu lub oddanie w użytkowanie wieczyste.
W wyniku gospodarowania zasobem nieruchomości, czyli istotną częścią mienia
województwa, organy samorządu województwa zachodniopomorskiego osiągnęły
od 10% dochodów własnych w 2011 r. do 61% w 2007 r. (tab. 5). Odrzucając skrajne wartości, można stwierdzić, że dochody z gospodarowania nieruchomościami
zasobu w latach objętych badaniem stanowią średnio 20% dochodów własnych województwa zachodniopomorskiego. Bardzo wysoki udział dochodów z gospodarowania nieruchomościami w dochodach własnych w 2007 r. był konsekwencją przesunięcia planowanych terminów sprzedaży nieruchomości z roku 2006 oraz
większego zainteresowania wykupem mieszkań przez dotychczasowych najemców
lokali znajdujących się w wojewódzkim zasobie nieruchomości.
Tabela 5. Udział dochodów z gospodarowania nieruchomościami w dochodach własnych budżetu
województwa zachodniopomorskiego w latach 2006-2011 (%)
Wyszczególnienie
Dochody z gospodarowania nieruchomościami
ogółem, w tym:
–– dochody ze sprzedaży nieruchomości
–– dochody z opłat za użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, trwały zarząd
–– dochody z tytułu najmu i dzierżawy
–– pozostałe dochody

Rok
2006

2007

2008

2009

2010

2011

17
2

61
56

16
7

32
25

15
4

10
5

0,2
14
2

0,06
5
0,2

0,1
7
1

0,3
6
1

0,4
8
3

0,1
3
1

Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań z wykonania budżetu.

Analiza Wieloletniej Prognozy Finansowej województwa zachodniopomorskiego wykazała, że jego organy planują pozyskiwać dochody ze sprzedaży majątku,
w tym nieruchomości, do roku 2016. W kolejnych latach (do roku 2026) dochody
z tego tytułu mają być zerowe. Z przeprowadzonych badań wynika, że sytuacja ta
spowodowana jest wyczerpywaniem się zasobu nieruchomości przeznaczonego do
sprzedaży. Działania organów województwa, polegające na uszczuplaniu jego majątku, prowadzą do pozostawienia w zasobie nieruchomości niezbędnych do prawidłowego realizowania zadań przez samorząd województwa.
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W odróżnieniu od czynności sprzedaży, najem czy dzierżawa stanowią stałe,
długookresowe źródło dochodów. W strukturze dochodów województwa zachodniopomorskiego generowanych przez nieruchomości dochody powstające w oparciu
o stosunki zobowiązaniowe stanowiły od 14% dochodów własnych w 2006 r. do 3%
w 2011 roku. Wysokość tych dochodów jest uzależniona od wielkości wojewódzkich zasobów nieruchomości i w województwie zachodniopomorskim w okresie objętym badaniem wykazuje tendencję spadkową.
Stałe źródło dochodu województwa stanowią również dochody z opłat za trwały
zarząd i użytkowanie wieczyste, które są uzależnione od wartości nieruchomości
i celu, na który są one przeznaczone, oraz dochody z opłat za użytkowanie. Dochody
ze wskazanych tytułów są zdecydowanie najmniejsze w stosunku do innych dochodów uzyskiwanych w ramach gospodarki nieruchomościami. W przypadku województwa zachodniopomorskiego stanowią jedynie marginalny ułamek jego dochodów własnych (od 0,06% do 0,4%).

6. Podsumowanie
Województwo zachodniopomorskie nie dysponuje dużym zasobem nieruchomości.
Prowadzone przez organy województwa czynności zmierzają do uszczuplenia jego
majątku. Świadczy o tym liczba zawartych umów sprzedaży nieruchomości wojewódzkich. W okresie objętym badaniem jest ona znacznie wyższa od liczby zawartych umów najmu i dzierżawy. Podejmowanie decyzji o sprzedaży nieruchomości
wojewódzkich prowadzi do sformułowania wniosku, że głównym celem działalności
organów województwa jest pozostawienie w zasobie nieruchomości niezbędnych,
czyli takich, których pozostawienia wymagają regulacje prawne (np. nieruchomości
przeznaczone na szpitale, szkoły, instytucje kultury, pod drogi wojewódzkie).
W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że struktura dochodów budżetu województwa zachodniopomorskiego nie odbiega od średniej dla kraju. Najmniejszy udział w dochodach województwa stanowią dochody własne, które w latach
2006-2011 średnio w 20% zostały osiągnięte z gospodarowania nieruchomościami.
Środki finansowe pozyskane z tego źródła stanowiły średnio 2% całkowitych dochodów budżetowych. Mimo że udział ten nie jest znaczący, to wpływy czerpane z tytułu gospodarowania nieruchomościami wojewódzkimi stanowią wielomilionowy
dochód. Stanowiąc jedno ze źródeł finansowej samodzielności samorządu województwa, odzwierciedlają efektywność działań podejmowanych przez jego organy
w ramach przysługującego im władztwa.
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VOIVODESHIP REAL ESTATE MANAGEMENT
VS. VOIVODESHIP REVENUE
Summary: The article discusses the problem of voivodeship real estate management and its
economic effects. The theoretical considerations refer to the essence of real estate economy
and management and importance of public real estate in voivodeship property creation. In the
empirical part forms and economic effects of real estate management were shown. The
analysis was carried on the example of West Pomeranian Voivodeship in the years 2006-2011,
using local government and Central Statistical Office data.
Keywords: real estate management, voivodeship real estate resource, voivodeship revenue.
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