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Informacia

o stanie mienia komunalnego gminv wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2006 roku.

Gmina Psary posiada ogotem 232,00 ha gruntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia, drogi
gminne, 14,5,44 ha pozostate grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obrebach geodezyjnych ksztaltuje si? naste.pujaco:

Brzekowice

drogi

nieruchomosci

ogdlem

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

6,71 ha

27,66 ha
27,66 ha

34,37 ha
27,66 ha

11,57 ha

7,04 ha
7,04 ha

18,61 ha
7,04 ha

7,28 ha

10,63 ha

7,28 ha

7,28 ha

Dabie

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW
Golasza

Ogotem gruntow komunalnych

3,35 ha

w tym wpisano do KW
G6ra Siewierska

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

8,81 ha

37,98 ha
37,98 ha

46,79 ha
37,98 ha

6,14 ha

3,53 ha
3,53 ha

9,67 ha
3,53 ha

11,12 ha

10,65 ha
10,65 ha

21,77 ha
10,65 ha

Grodk6w

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogotem gruntow komunalnych
tym wpisano do KW

Preczow

Og6temgrunt6w

komunalnych

w tynVwpisano do KW

drogi

nieruchomosci

ogotem

5,16 ha

6,81 ha

11,97 ha

6,81 ha

6,81 ha
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Psary

Ogolem gruntow komunalnych

9,74 ha

w tym wpisano do KW

31,04 ha

40,78 ha

31,04 ha

31,04 ha

Sarnow

Ogotem gruntow komunalnych

4,08 ha

15,86ha

4,08 ha

4,08 ha

12,18 ha

9,37 ha

21,55 ha

0,69 ha

9,37 ha

10,06 ha

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strayzowice

Ogotem gruntow komunalnych

w tym wpisano do KW

Roznica powierzchni gruntow komunalnych wystejjujaca w ninkjszej informacji w stosunku do
danych zawartych w informacji ubieglorocznej jest wynikiem dokonanej weryfikacji gruntow w
rejestrze gruntow z ewidencja, gruntow.

W okresie objetym informacji zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o 1,20 ba poprzez:
• komunalizacj? dzialki ozn. nr 1333 o pow.0,01 ha potozonej w Psarach przy ul.Wiejskiej oraz
dziafek potozonych w Preczowie przy ul.Polnej ozn, nrnr 370/1 o pow.0,31 ha, 381/1 o pow.
0,20 ha, 382/1 o pow. 0,18 ha

•

przejecie w drodze darowizny dz. ozn. nr 349 o pow.0,40 ha potozonej w Psarach przy
uLKamiennej, celem zagospodarowania jej na zaplecze sportowe dla swietlicy
socjalnoterapeutycznej znajdujaj:ej si? w Psarach przy uLSzkolnej 100.

•

nabycie w drodze przetargu ustnego (licytacji) od Agencji Nieruchomosci Rolnych w Opolu
nieruchomosci ozn. nr dzialki 774 o pow. 0,10 ha potozonej w Strzyzowicach, celem
zagospodarowania jej jako drogi dojazdowej do pol.

W wyniku sprzedazy zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 2,34 ha w tym:
Preczow
Psary

- dzialka ozn. nr 409/1
- ul-Kolejowa dzialki ozn. nmr

- powierzchnia 0,02 ha
2547/42, 2547/44, 2547/36, 2547/45,

2547/25, 2547/27, 2547/29, 2547/26,2547/33,2547/39,2547/35,2547/31,
2547/41,2547/43,2547/24,2547/21,2547/37
-powierzchnia ogotem 2,02 ha

G6ra Siewierska

ul.G6rna dzialka ozn. nr 456/16

- powierzchnia 0,30 ha

Ponadto na mieniu gminnym znajduj^ si? nast^pujace obiekty:
•

budynek Urze.du Gminy,

•

4 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci

si? siedziba Zespolu Obstugi Szkol i Przedszkoli, Zakladu Gospodarki Komunalnej, w Psarach
budynek po KR, budynek Osrodka Zdrowia),
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•

3 budynki przedszkoli ( Psary, Sarnow i Strzyzowice),

•

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

•

I budynek gimnazjum w Psarach

•

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

•

3 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golasza, Malinowice),

•

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

•

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

W budzecie gminy na 2006 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwot? 700.000,00 zl.
Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego kwote. netto 667.179,01 zl. tj.
Preczow:

4.800,00 zl

Psary:

563.179,01 zl

G6ra Siewierska:

99.200,00 zl

W listopadzie br. zostanie sporzajizona umowa sprzedazy dzialki polozonej w Psarach przy
uLGranicznej w wyniku czego pozyskamy kwot? netto 31.150,00 zl.

Tytulem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2006 r. uzyskano kwot? 3.287,61 zl,
za dzierzaw? gruntow kwot? 15.336,61 zl, natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot? 54.698,51 zl.
Gmina Psary nadal jest udzialowcem:

SpoMz o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot? 42.560,00 zl,
Funduszu Gornoslaskiego - udzial w akcjach na kwote, 348.000,00 zl

Zagl?biowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwote. 5.000,00 zt

W 2007 roku zamierzamy pozyskac kwot? 700.000,00 zl ze sprzedazy gruntow gminnych:
•

Gora Siewierska ul.Kosciuszki

•

Psary uLWiejska

•

Preczow ul.SzkoIna
W roku 2007

nadal zamierzamy powiekszac zasob mienia komunalnego

o

grunty

stanowiace wlasnosc Skarbu Panstwa poprzez ich komunalizacj?, a pozyskane grunty postaramy si?

zagospodarowac. Obecnie oczekujemy na decyzj? Wojewody w sprawie komunalizacji dzialki
polozonej w Psarach o pow. 0,15 ha. Zamierzamy dokonac podziahi gruntow w Gorze Siewierskiej
w tzw." czerwonym kamieniu" przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele
mieszkaniowo-uslugowe, a powstale w wyniku podziahi dzialki po przygotowaniu dokxunentacji
przetargowej zostana, sukcesywnie zbywane.

Definitywnie zostanie zakonczona sprawa przejecia od Nadlesnictwa Siewierz gruntow przy boisku
sportowym w Sarnowie o pow. 3,69 ha.

