W6JT GMINY PSARY

woj. sl^ski*

Informacia

o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2003 roku.

Gmina Psary posiada og6tem 229,65 ha gruntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia^ drogi
gminne, 4,57 tereny pod wodami, 138,52 ha pozostate grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obrebach geodezyjnych ksztaituje si? nastejmjaco:

Brzekowice

drogi

Ogotem gruntow koraunalnych

6,71 ha

w tym wpisano do KW

niemchomosci

ogolem

27,77 ha

34,48 ha

27,77 ha

27,77 ha

2,98 ha

14,55 ha

2,98 ha

2,98 ha

Dabie

Ogotem gruntow komunalnych

11,57 ha

w tym wpisano do KW

Golasza

Og6tem gruntow komunalnych

3,35 ha

w tym wpisano do KW

7,28 ha

10,63 ha

7,28 ha

7,28 ha

Gora Siewierska

Ogotem grunt6w komunalnych

8,81 ha

w tym wpisano do KW

39,10 ha

47,91 ha

39,10 ha

39,10 ha

Grodkow

Ogotem gruntow komunalnych

6,14 ha

w tym wpisano do KW

3,63 ha

9,77 ha

3,63 ha

3,45 ha

10,86 ha

21,98 ha

10,86 ha

10,86 ha

Malinowice

Ogotem gruntow komunalnych

11,12 ha

tym wpisano do KW
drogi
Preczow

Ogotem gruntow

nieruchomosci

ogolem

wody

4,57 ha

5,16 ha

10,93 ha

20,66 ha

10,93 ha

10,93 ha

komunalnych

w tym wpisano do KW

-2-

'sat

Ogofem gruntow komunalnych

23,31 ha

33,05 ha

23,31 ha

23,31 ha

4,09 ha

15,87ha

4,09 ha

4,09 ha

12,18 ha

8,57 ha

20,75 ha

0,69 ha

8,57 ha

9,26 ha

9,74 ha

w tym wpisano do KW

Sarnow

Ogotem gruntow komunalnych

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strzy^owice

Ogotem gruntow komunalnych

w tym wpisano do KW

W okresie objetym informacfo zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o 9,80 ha poprzez:
•
•

przejecie na mienie gminy gruntow wspolnoty gruntowej Malinowice,
nabycie dziafld nr 624/2polozonej w Gr6dkowie, na ktorej zlokalizowany jest zbiornik wodny,

•

nabycie przez zasiedzenie dziafld nr 717 polozonej w Grodkowie,

•

nabycie dziafld nr 75/5 potozonej w Brzekowicach, na ktorej znajduje si? budynek Remizy OSP

•

zamian? gruntow w G6rze Siewierskiej z osoba. fizycznq.

W roku 2003 sprzedano grunty o lacznej pow. 2,92 ha w tym:
Gora Siewierska

- dziafld nr 456/4 i 456/5, 456/6,456/7 i 456/27,
456/8 i 456/28,456/9 i 456/29, 456/12,456/14,
456/17 i 456/32,456/18,456/19,456/20,456/22,

456/25

Sarnow

- dziaflta nr 169/3

- powierzchnia ogotem 1,91 ha

- powierzchnia ogotem 0,52 ha

Psary

-dziaftanr 2086/1,1371,1372

- powierzchnia ogotem 0,28 ha,

Preczow

- dziaflca nr 637/3, 638/3

- powierzchnia ogotem 0,03 ha

Dabie

- dzia&a nr 360/3, 83/150cz. dz.nr 360/4

- powierzchnia ogolna 0,18 ha

Ponadto na mieniu gminnym znajduje si? nastepujace obiekty:
•

budynek Urzedu Gminy,

•

3 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
si? siedziba Zespohi Obshigi Szkol i Przedszkoli, w Psarach budynek po KR),

•

3 budynki przedszkoli (Psary, Sarnow i Strzyzowice),

•

5 budynk6w szkoi (Dabie, Sarnow, Grodk6w, Psary i Strzyzowice),

•

3 budynki Gminnego Osrodka Kultury (Gr6dkow i Sarnow, Preczow),

•
•

4 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golqsza, Malinowice i Preczow),
obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, G6rze Siewierskiej, Brzekowicach,
Strzyzowicach i Preczowie)

•

5 straznic OSP (Golasza, G6ra Siewierska, Dabie, Strzyzowice i Psary).

-3W budzecie gminy na 2003 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwot? 400.000,00 zl.

Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego 325.431,00 zl. W tym ze sprzedazy:
dzialek w Gorze Siewierskiej:

260.961,00 zl

dziatki w Sarnowie:

2.370,00 zl

dzialek w Psarach

3.600,00 zl

dziafld w Preczowie

3.500,00 zl

dzialki w Dabiu

55.000,00 zl

W Ustopadzie 2003 r. zostana^zawarte umowy na sprzedaz: 4 dziatek w Gorze Siewierskiej.
W wyniku tych transakcji pozyskarrry kwot§ 105.800,00 zl.

Tytulem opfet rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2003 r. Uzyskano kwot? 2.355,01 zl,
natomiast z najmu i dzierzawy nieruchomosci gminnych kwot? 48.457,58 zl.
Gmina Psary nadal jest udzialowcem:

Spofldz o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot? 42.560,00 zl,
Funduszu Gdrnoslaskiego - udzial w akcjach na kwote^ 348.000,00 zl

W 2003r. dokonano podziahi gruntu w Psarach przy uLKolejowej oraz w Malinowicach
przy ul.Slonecznej .Po przygotowanhi dokumentacji geodezyjno-prawnej w 2004r. zamierzamy
sprzedad powstale w wyniku podziahi dzialki.
W miesigpu listopadzie br. planowana jest rowniez sprzedaz w drodze przetargu pisemnego
nieograniczonego nieruchomosci polozonej w Preczowie wraz ze znajdujaj:ym si? na niej budynkiem
bylej Szkoly Podstawowej.

W 2004 roku zamierzamy pozyskac kwot? 450.000,00 zl

ze sprzedazy nastejiujacych

grunt6w gminnych:

•

Psary

- 42 dziafld budowlane przy ul. Kolejowej,

•

Malinowice-13 dzialek przy ul. Slonecznej.

W roku 2004 be^lziemy starac si? powi?kszac zasob mienia komunalnego gminy w grunty,
ktore zamierzamy pozyskac poprzez

komunalizacj? (Psary, Preczow) , a nast^pnie planujemy ich

zagospodarowanie.
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