WOJTGMINY PSARY
„

woj. Siqskie

Informac i a

o stanie mienia komunalnego gminy wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2004 roku.

Gmina Psary posiada ogotem 239,92 ha grunt6w komunainych, w tym: 86,56 ha stanowia^ drogi
gminne, 4,57 tereny pod wodami, 148,79 ha pozostate grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczeg6Inych obr?bach geodezyjnych ksztaftuje si? naste.pujaco:

Braekowice

drogi

nicmchomosci

ogdfem

Og6tem gruntow komunalnych
wtymwpisanodoKW

6,71 ha

27,77 ha
27,77 ha

34,48 ha
27,77 ha

11,57 ha

7,50 ha
2,98 ha

19,07 ha
2,98 ha

7,28 ha
7,28 ha
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Da hie

Ogotem gruntow komunalnych
wtymwpisanodoKW

Golasza

Og6tem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

3,35 ha

Gora Siewierska

Ogotem gmnt6w komunalnych

8,81 ha

wtymwpisanodoKW

38,45 ha

47,26 ha

38,45 ha

38,45 ha

3,63 ha

9,77 ha

3,63 ha

3,63 ha

10,66 ha

21,78 ha

10,66 ha

10,66 ha

Grodkow

Og6tem gruntow komunalnych

6,14 ha

w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogotem grunt6w komunalnych

11,12 ha

tym wpisano do KW
drogi

Preczow

Ogotem gruntow

wody

4,57 ha

oieruchomosei

ogolem

: ;'S

5,16 ha

lftTl ha

20,44 ha

10,71 ha

10,71 ha

komunalnych

wtymwpisanodoKW
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Psary
Og6tem grunt6w komunalnych

9,74 ha

w tym wpisano do KW

30,13 ha

39,87 ha

23,31 ha

23,31 ha

Sarnow
Ogotem grunt6w komunalnych

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

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strzyzowice

Og6tem gmntow komunalnych
w tym wpisano do KW

W okresie objetym informacjq. zwiekszono zasdb nieruchomosci gminnych o 11,39 ha poprzez:
* •

przejecie na mienie gminy cze_sci gmntow wsp61noty gruntowej Psary o pow.6,82 ha, pozostala
cze& tj.4,45 jest w trakcie komunalizacji,

x•

przejecie na mienie gminy grunt6w sp61ki wodnej Dabie

v•
( •

odkupienie dziatek potozonych w Gorze Siewierskiej przy ul.G6rnej ozn. nrnr 456/28,456/29
nabycie przez zasiedzenie dzialki ozn. nr 1376/1 w Psarach bezpoSrednio przylegajacej do dzialki
ozn. nr 1375, na ktorej znajduja^ si? zabudowania OSP

W roku 2004 sprzedano grunty o Iqcznej pow. 1,12 ha w tym:
Gora Siewierska

- uLGorna dzialki nr 456/10,456/11,456/15,456/23,456/24
- powierzchnia ogotem 0,70 ha

Preczow

- ul.Szkolna dzialki nr 677/4, 641/3,613/3,652/3
- powierzchnia ogolem 0,22 ha

Malinowice

- ul-Stoneczna dzialka nr 1172/2,1172/3,1172/7,
1172/10,1172/11

- powierzchnia og61em 0,20 ha
Ponadto na mieniu gminnym znajduja, si? nast?pujace obiekty:
•

budynek Urz?du Gminy,

•

4 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
si§ siedziba Zespohi Obshigi Szkol i Przedszkoli,Zaktedu Gospodarki Komunalnej, w Psarach
budynek po KR, budynek Osrodka Zdrowia),

•

3 budynki przedszkoli ( Psary, Sarn6w i Strzyzowice),

•

4 budynki szk61 (Dabie, Sarnow, Grodkow, Strzyzowice),

•

1 budynek gimnazjum w Psarach

•

3 budynki Gminnego OSrodka Kuhury (Grodk6w, Sarnow, Preczow),

•

4 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golasza, Malinowice i Preczow),
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obiekty sportowe (boisko w Psarach, Samowie, Gorze Siewierskiej, Brzekowicach,
Strzyzowicach i Preczowie)
5 straznic OSP (Gol^sza, Gora Siewierska, Dajbie, Strzyzowice i Psary).

W budzecie gminy na 2004 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwot? 500.000,00 zl.
Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego kwot? 51.600,00 zl.
W tym ze sprzedazy:
dzialek w Gorze Siewierskiej:

17.600,00 zl

dzialek w Malinowicach:

16.400,00 zl

dzialek w Preczowie

17.600,00 zl

Tytutem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2004 r. uzyskano kwot? 1.846,89 zl,
zadzierzawe gruntow kwot? 30.749,00 zl, natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot? 30.531,73 zl.
Gmina Psary nadal jest udzialowcem:
Sp6ttdz o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot$ 42.560,00 zl,
Funduszu G6mosl9skiego - udzial w akcjach na kwote. 348.000,00 zl
Zagl^biowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwot? 5.000,00 zl

W zwi^zku z przediuzajaca. si§ procedure przygotowania do sprzedazy 42 dzialek na
ul-Kolejowej w Psarach przetarg na sprzedaz w/w nieruchomoSci zostal zaplanowany na dziefi 19
listopada.

W wyniku uregulowania stanu prawnego nieruchomo&i ozn. nr 349 polozonej w Psarach przy
ul.Kamiennej zamierzamy wystajric do Wojewody o wydanie decyzji komunalizacyjnej na w/w
dzialk?.

Ponadto finalizowana jest sprawa darowizny na rzecz gminy dzialki ozn. nr 701/1 stanowiajsej
wlasnosc Skarbu Panstwa potozonej w Strzyzowicach , kt6ra obecnie wykorzystywana jest jako
wyjazd dla strazy oraz parking dla fiinkcjonujajxgo tarn Osrodka Zdrowia i Poczty.
W 2005 roku zamierzamy pozyskad kwot? 500.000,00 zl

ze sprzedazy nastepujacych

gruntow gminnych:

•

Psary

- dziaJki budowlane przy ul. Kolejowej,

•

Malinowice - 6 dzialek przy ul. Slonecznej.

W roku 2005 zamierzamy powiekszyc zasob mienia komunalnego o grunty stanowiqce

wlasnosc Skarbu Panstwa poprzez

ich komunalizacj?, a

pozyskane

grunty postaramy

zagospodarowac. Zostal opracowany plan zagospodarowania przestrzennego dla gnint6w tzw.

„ Czerwonego Kamienia" w Gorze Siewierskiej przy ul.Koschiszki i po jego zatwierdzeniu w
2005 r. zamierzamy przygotowac w/w grunty do sprzedazy.

w

6

si?

