W£)JT GMINY PSARY
woj.

Informacja

o stanie mienia komunalnego gminv za okres od 01.11.2009 r.
do 31.10. 2010 roku.
Gmina Psary posiada ogolem 229,83 ha gruntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia_ drogi
gminne, 143,27 hapozostale grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obrebach geodezyjnych ksztaltuje sie_ nastejmjaco:

Brzpkowice
Ogolem gruntow komunalnych
wtymwpisanodoKW

drogi
6,71 ha

nieruchomosei
27,66 ha
27,66 ha

ogolem
34,37 ha
27,66 ha

Dabie

Ogolem gruntow komunalnych

11,57 ha

7,04 ha

18,61 ha

7,04 ha

7,04 ha

7,29 ha
7,29ha

10,64 ha
7,29 ha

34,26 ha
34,26 ha

43,07 ha
34,26 ha

6,14 ha

3,53 ha

9,67 ha

11,12 ha

11,12 ha
11,12 ha

22,24 ha
11,12 ha

wtymwpisanodoKW
Golqsza

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

3,35 ha

Gora Siewierska

Ogolem gruntow komunalnych
wtymwpisanodoKW

8,81 ha

Grodkow

Ogolem gruntow komunalnych

wtymwpisanodoKW

3,53 ha

3,53 ha

Malinowice

Ogolem gruntow komunalnych
tym wpisano do KW

Preczow

Ogolem gruntow komunalnych
wtymwpisanodoKW

5,16 ha

6,63 ha
6,63 ha

11,79 ha
6,63 ha
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Psarv

Ogolem gruntow komunalnych

9,74 ha

31,74 ha

41,48 ha

31,74 ha

31,74 ha

4,27 ha

16,05 ha

4,27 ha

4,27 ha

12,18 ha

9,73 ha

21,91 ha

0,69 ha

9,73 ha

10,42 ha

w tym wpisano do KW

Sarnow

Ogolem gruntow komunalnych

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strzvzowice

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Roznica powierzchni gruntow komunalnych wystqpujaca w niniejszej informacji w stosunku do
danych zawartych w informacji ubieglorocznej jest wynikiem dokonanej weryfikacji gruntow w

rejestrze gruntow z ewidencjq. gruntow.

W okresie obj^tym informacji zwi^kszono zasob nieruchomosci gminnych o 1,39 ha poprzez:
•

ujawnienie w ksi^gach wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci ozn. nrnr dzialek
205/2. 206/3, 210/2, 170/2, 116/5, 135/1, 105/1, 105/3, 165/2, 168/2, 137/1, 203/2, 166/5, 144/1,
143/2, 209/6, 115/2o pow.0,07 ha (listopad, grudzien 2009r.), 188/2, 202/8, 196/2, 2/4, 177/2,
156/3.2546/7, o pow. 0,43 ha polozonych w Psarach przej?tych w wyniku podzialu gruntow
prywatnych pod poszerzenie ul. Kolejowej i ul. Wolnosci na podstawie art. 98 ustawy o
gospodarce nieruchomosciami;

•
•

dzialka ozn. nr 321 o pow. 0,15 ha, polozona w Psarach zostala pozyskana w wyniku
komunalizacji gruntow Skarbu Pahstwa z przeznaczeniem pod parking;
W wyniku zamiany gruntow z osoba^ fizyczna^ zostala pozyskana dzialka ozn. nr 351, o pow.
0,18 ha, polozona w Psarach przy ul. Kamiennej;

•

nieodplatne przej^cie od Agencji Nieruchomosci Rolnych w Opolu z przeznaczeniem pod drogi
dzialki ozn. nr 1080 o pow.0,37 ha polozonej w Strzyzowicach oraz dzialek polozonych w
Sarnowie ozn. nrnr 387/7,920/13, 486/6, 486/8, 486/10, 487/5, 506/11, 506/13, 507/5, 508/5
508/7, 509/5, 510/4, 511/6 o lacznej pow. 0,13 ha

•

ujawnienie w ksiedze wieczystej dzialki ozn. nr 944/1 o pow. 0,06 ha , polozonej w Sarnowie
przej^tej w wyniku podzialu gruntow Powiatu B^dzinskiego pod poszerzenie ul. Gruntowej na
podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomosciami.

•

nabycie od osob fizycznych dzialki ozn. nr 300/2 o pow. 0,0003 ha, polozonej w Grodkowie,
celem uregulowania stanu prawnego nieruchomosci zaj^tej pod drog§.

W wyniku sprzedazy zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 0,39 ha w tym:

Gora Siewierska

•

- dzialka ozn. nr 478/60

- powierzchnia ogolem 0,38 ha

w wyniku podzialu dzialki ozn. nr 1583/1 polozonej w Strzyzowicach na dzialki ozn. nrnr
1583/3, 1583/4 nastaj>il ubytek powierzchni gruntow o 0,01 ha.
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Ponadto na mieniu gminnym znajdujq. si? nastejDuja^ce obiekty:
•

budynek Urz?du Gminy,

•

4 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
si? siedziba Zespolu Obslugi Szkol i Przedszkoli, Zakladu Gospodarki Komunalnej, w Psarach
budynek po KR, budynek Osrodka Zdrowia)

•

2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice),

•

budynek po bylym przedszkolu w Psarach

•

4 budynki szkol (Dabie, Sarnow, Grodkow, Strzyzowice),

•

1 budynek gimnazjum w Psarach

•

3 budynki Gminnego Osrodka Kultury (Grodkow , Sarnow, Preczow),

•

3 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Gol^sza, Malinowice),

•

obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brz^kowicach,
Strzyzowicach i Preczowie)

•

5 straznic OSP (Golajsza, Gora Siewierska, Dabie, Strzyzowice, Psary).

W budzecie gminy na 2010 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwot? 2.700.000,00 zl.
Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego kwot? netto 173.951,00 zl. tj.
Gora Siewierska:

173.951,00 zt

W br. realizowany jest II etap sprzedazy dzialek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
polozonych w Gorze Siewierskiej w tzw. „ czerwonym kamieniu", do ktorego przeznaczono 15
dzialek. Do chwili obecnej przeprowadzonych zostalo 5 przetargow pisemnych nieograniczonych,
w wyniku ktorych sprzedana zostala 1 dzialka.
W 2011 r. b?dzie kontynuowana sprzedaz przedmiotowych dzialek.

W okresie od 01.10.2009r. do 30.09.2010 r .tytulem optat rocznych za uzytkowanie wieczyste
gruntow w 2010 r. uzyskano kwot? 1.884,95 zl , za dzierzaw? gruntow kwot? 25.171,34 zl,
natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot? 96.322,25 zl.

Z tytulu ustanowienia sluzebnosci gruntowej drogi koniecznej na nieruchomosci polozonej
w Brz^kowicach uzyskano kwot? : 391,00 zl
Gmina Psary nadal jest udzialowcem:

Spolki z o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot? 871.000,00 zl,
Funduszu Gornosla^skiego - udzial w akcjach na kwot? 348.000,00 zl
Zagl^biowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwot? 5.000,00 zl

W 2011 roku zamierzamy pozyskac kwot? 2.700.000,00 zl ze sprzedazy gruntow gminnych:
•

Gora Siewierska ul. Kosciuszki

•

Preczow ul. Szkolna

•

Malinowice
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W roku 2011 nadal b^dzie kontynuowana sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej w tzw."
czerwonym kamieniu" jak rowniez sprzedaz w drodze bezprzetargowej gruntow przy ul.Szkolnej

w Preczowie i w Malinowicach. Nadal zamierzamy powi^kszac zasob mienia komunalnego
o grunty stanowiace wiasnosc Skarbu Panstwa poprzez ich komunalizacj? jak rowniez w drodze
darowizny.

