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Info rmac i a

o stanie mienia komunalneeo gminy wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2005 roku.

Gmina Psary posiada ogotem 236,95 ha gruntow komunamych, w tym: 86,56. ha stanowia. drogi
gminne, 1,01 tereny pod wodami, 149,38 ha pozostate grunty.

Stan mienia komunahiego w poszczegolnych obr^bach geodezyjnych ksztaltuje si? nastepujaco:

Brzekowice

drogi

Og6tem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

6,71 ha

nieruchomo^ci

27,77 ha
27,77 ha

34,48 ha
27,77 ha

ogolem

11,57 ha

7,50 ha
2,98 ha

19,07 ha
2,98 ha

7,28 ha

10,63 ha

7,28 ha

7,28 ha

Dahie

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW
Golasza

Ogolem gruntow komunalnych

3,35 ha

w tym wpisano do KW
Gora Siewierska

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

8,81 ha

.

38,45 ha
38,45 ha

47,26 ha
38,45 ha

6,14 ha

3,63 ha
3,63 ha

9,77 ha
3,63 ha

11,12 ha

10,66 ha
10,66 ha

21,78 ha
10,66 ha

Grodk6w.

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogolem gruntow komunalnych
tym wpisano do KW

Preczow

Ogolem gruntow
komunalnych

w tym wpisano do KW

drogi

nieruehomoSci

ogolem

5,16 ha

9,73 ha

15,90 ha

9,73 ha

9,73 ha

wodv

1,01 ha

-2-

Ogotem gruntow komunalnych

9,74 ha

w tym wpisano do KW

31,66 ha

41,40 ha

24,84 ha

24,84 ha

4,09 ha

15,87ha

Sarn6w

Og6iem gruntow komunalnych

11,78 ha

4,09 ha

w tym wpisano do KW

-

Strzyzowice

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

12,18 ha
0,69 ha

4;09ha

8,61 ha

20,79 ha

8,61 ha

9,30 ha

W okresie obje_tym informacja^ zwi?kszono zasob nieruchomosci gminnych o 4,49 ha poprzez:
• przejecie na mienie gminy cz?sci gruntow wspolnoty gruntowej Psary o pow.4,45 ha, pozostaia
cz?sc tj6,82 ha zostala przejeta w 2004 r.

•

nabycie poprzez darowizn? od Skarbu Panstwa dzialki ozn.nr 701/1 potozonej w Strzyzowicach
o pow.0,04 ha wykorzystywanej jako wjazd dla strazy

•

nabycie poprzez darowizne. od osob fizycznych dziafld ozn. nr 411/2 potozonej w Psarach o
pow.0,0016 ha stanowiqcej cz^sc drogi gminnej

•

nabycie od osob fizycznych dzialki ozn. nr 665/4 o pow.0,0046 ha potozonej w Preczowie w
celu uregulowania stanu prawnego nieruchomosci zajetej pod ul-Szkolna^

W roku 2005 zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 7,46 ha w tym :
- w okresie od 31.10.2004 r. do 15.09.2005 r. sprzedano grunty o lacznej pow. 3,90 ha w tym:
Preczow

- uLSzkoha dzialki nr 642/2 zabudowana budynkiem byfej szkoh/
podstawowej

Psary

-

powierzchnia 0,98 ha

- uLKolejowa dzialki ozn. nrnr 2547/7, 2547/4,2547/11, 2547/10, 2547/8
2547/6,2547/9,2547/12,2547/14,2547/18,2547/16,2547/20,2547/22,
547/15,2547/5,2547/13,2547/34,2547/32,2547/38,2547/28,2547/30,
2547/17,2547/3,2547/19,2547/40

-

Preczow- ubyto gruntow o pow.3,56 ha

powierzchnia ogotem 2,92 ha

- powodem by* Wad w ewidencji gruntow Starostwa

Powiatowego w Bedzinie bowiem grunty te stanowia. wlasnosc Skarbu Panstwa , a przy zakladaniu
ewidencji grunt6w zostah/ Hednie zaewidencjonowane jako wlasnosc Gminy Psary jednakze bez
tytuhi prawnego. Obecnie Wad ten zostal sprostowany przez Wydzial Ewidencji Gruntow Starostwa
Powiatowego w Bedzinie i grunty te zaewidencjonowane zostaly jako wlasnosc Skarbu Panstwa.
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Poradto na mieniu gmhmym znajduj^ si? nastejnijace obiekty:
•

budynek Urz?du Gminy,

•

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

•

3 budynki przedszkoli ( Psary, Sarnow i Strzyzowice),

•

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

•

1 budynek gimnazjum w Psarach

•
•

3 budynki Gminnego Osrodka Kultury (Grodkow, Sam6w, Preczow),
4 budynki po zlikwidowanych szkotech (Gora Siewierska, Golasza, Malinowice i Preczow),

•

obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brz^kowicach,

•

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

Strzyzowicach i Preczowie)

W budzecie gminy na 2005 rok zaplanowano sprzedaz grantow za kwot? 963.000,00 zl.

Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego kwote_ netto 969.302,58 zl. tj.
Preczow:

313.000,00 zl

Psary:

656.302,58 zl
80.837,00 zl (kwota uzyskana ze sprzedazy
2 dzialek w grudniu 2004 r.)

Tytidem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2005 r. uzyskano kwot? 1.578,51 zl,

za dzierzawe, gruntdw kwote_ 26.320,71 zl, natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot? 33.078,20 zl.
Gmina Psary nadal jest udzialowcem:

Spolkiz o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach,na kwot? 42.560,00 zl,

Funduszu Gornoslaskiego - udzial w akcjach na kwot? 348.000,00 zl
Zaglebiowskiej A^encji Rozwoju - udzial w akcjach na kwot? 5.000,00 zl

W joku 2006 zamierzamy pozyskac kwot? 700.000,00 zl ze sprzedazy 17 dzialek w Psarach przy
ul-Kolejbwej, dzia&i w Gorze Siewierskiej przy ul.Gornej oraz 2 dzialek w Preczowie.

Wystapilismy do Starosty z wnioskiem o darowizne, dzialki ozn. nr 349 polozonej w Psarach przy
uLKamiennej celem zagospodarowania jej na zaplecze sportowe dla powstajacej w sasiedztwie na
gruntach gminnych §wietlicy socjalno-terapeutycznej.

Finalizowana jest sprawa przej?cia od Nadlesnictwa Siewierz gruntow o pow.4,50 ha znajdujacego
si? przy boisku sportowym w Sarnowie. Grunt ten zostanie wykorzytany pod budow? boisk do gier
zespolowych.

Zamierzamy powi?kszyc zasob mienia komunalnego gminy o grunty stanowiace wlasnosc
Skarbu Panstwa poprzez ich komunalizacj?. Obecnie zlozone sa, wnioski do Wojewody dotyczace
komunalizacji grunt6w polozonych w Psarach, Malinowicach i Preczowie o pow.2,23 ha.
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