Zatacznik Nr»

Informacja
o stanie mienia komunalnego gminv wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2007 roku.
Graina Psary posiada ogotem 231,84 ha gmntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia. drogi
gminne, 145,28 ha pozostate grunty.

Stan mienia komunalnego w poszczegolnych obr^bach geodezyjnych ksztaituje si? nast$puja_co:

Brzekowice

drogi

Ogotem gruntow komunalnych

6,71 ha

w tym wpisano do KW

nieruchomoSci
27,66 ha

27,66 ha

og6tem
34,37 ha

27,66 ha

Dabie

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

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

Golqsza

Ogotem gmntow komunalnych

3,35 ha

w tym wpisano do KW

G6ra Siewierska

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

8,81 ha

38,04 ha
38,04 ha

46,85 ha
38,04 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

Gr6dkow

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogotem gmntow komunalnych
tym wpisano do KW

Preczow

Ogotem gmntow komunalnych
w tym wpisano do KW

5,16ha

6,74 ha
6,74 ha

11,90 ha
6,74 ha
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Psarv

Ogotem gruntow komunalnych

30,89 ha

40,63 ha

30,89 ha

30,89 ha

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

9,74 ha

w tym wpisano do KW

Sarn6w

Ogotem gruntow komunalnych

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strzyzowice

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

W okresie obje.tym informacja. zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o 0,06 ha poprzez:
•

nabycie od osoby prywatnej nieruchomosci ozn. nrnr dziatek 96/10, 96/11 o ta^cznej pow.0,05 ha,

•

celem uregulowania stanu prawnego terenu zajetego pod zbiornik wodny w Gorze Siewierskiej
w wyniku podzialu gruntow w Gorze Siewierskiej w tzw. ,,czerwonym kamieniu" zostata
zwie.kszona powierzchnia gruntow o 0,01 ha

W wyniku sprzedazy zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 0,22 ha w tym:

Preczow

- dziatki ozn. nrnr 667/4,646/3

- powierzchnia ogotem 0,07 ha

- dzialka ozn. nr 1333,

w m-cu grudniu 2006 r zostata

sprzedana dziatka ozn. nr 2/5

-powierzchnia ogotem 0,15 ha

Ponadto na mieniu gminnym znajduja. si? naste.puja.ce obiekty:
•

budynek Urzedu Gminy,

•

4 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
si? siedziba Zespotu Obstugi Szkot i Przedszkoli, Zaktadu Gospodarki Komunalnej, w Psarach
budynek po KR, budynek Osrodka Zdrowia)

•

2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice),

•

budynek po bytym przedszkolu w Psarach

•

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

•

1 budynek gimnazjum w Psarach

•

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

•
•

3 budynki po zlikwidowanych szkofach (Gora Siewierska, Gola.sza, Malinowice),
obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brzekowicach,

•

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

Strzyzowicach i Preczowie)
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W budzecie gminy na 2007 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwot? 700.000,00 zl.

Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majajku gminnego kwot? netto 48.900 zl. tj.

Preczow:
Psary:

10.100,00 zl
4.200,00 zl

Kwota 34.600,00 zl zostala pozyskana w grudniu 2006 r. w wyniku sprzedazy dzialki potozonej w
Psarach.

W zwiazku z przedhizajqca, si? procedure przygotowania dokumentacji formalno-prawnej do
sprzedazy dzialek potozonych w Gorze Siewierskiej w tzw." czerwonym kamieniu" w listopadzie
zostanie ogtoszony I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaz 15 z 68 dzialek.
Dochody z tytuhi w/w sprzedazy be.da_ uzyskane w styczniu 2008r.

Tytulem optat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2007 r. uzyskano kwote. 1.878,92 zl,
za dzierzaw? gruntow kwot? 14.383,80 zl, natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot? 56.163,17 zl.
Gmina Psary nadal jest udziatowcem:
Spolki z o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot? 42.560,00 zl,
Funduszu G6rnosla.skiego - udzial w akcjach na kwote. 348.000,00 zl
Zagl?biowskiej Agencji Rozwoju - udziai w akcjach na kwot? 5.000,00 zi

W 2008 roku zamierzamy pozyskac kwot? 1.500.000,00 zl

ze sprzedazy gruntow

gminnych:

•

Gora Siewierska ul.Kosciuszki

•

Preczow ul.SzkoIna

W roku 2008 b?dzie kontynuowana sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej w tzw."
czerwonym kamieniu". Nadal zamierzamy powiekszac zasob mienia komunalnego o grunty
stanowia.ce wlasnosc Skarbu Panstwa poprzez ich komunalizacj? jak rowniez w drodze darowizny, a
pozyskane grunty postaramy si? zagospodarowac. Obecnie oczekujemy na decyzj? Wojewody w
sprawie komunalizacji dzialki polozonej w Psarach o pow. 0,15 ha.

w

