W6JT 6WIMY PSARY
woj. iJqskie

Zala.cznik Nr 9

Informacja

o stanie mienia komunalnego gminv wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2008 roku.
Gmina Psary posiada ogoiem 229,72 ha gruntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia. drogi
gminne, 143,16 ha pozostate grunty.

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

Brzykowice

drogi

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

18,61 ha

7,04 ha

7,04 ha

7,28 ha
7,28 ha

10,63 ha
7,28 ha

Dabie

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW
G6ra Siewierska

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW
Gr6dkow

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogoiem gruntow komunalnych
tym wpisano do KW

Preczow

Ogotem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

3,35 ha

nieruchomosci

ogolem

8,81 ha

35,53 ha
35,53 ha

44,34 ha
35,53 ha

6,14 ha

3,53 ha
3,53 ha

9,67 ha
3,53 ha

11,12 ha

11,09 ha
11,09 ha

22,21 ha
11,09 ha

5,16 ha

6,74 ha
6,74 ha

11,90 ha
6,74 ha
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Psarv

Ogotem gruntow komunalnych

30,84 ha

40,58 ha

30,84 ha

30,84 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

Sarnow

Ogoiem gruntow komunalnych

11,78 ha

w tym wpisano do KW

Strzvzowice

Ogoiem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

W okresie objetym informacja. zwiekszono zasob nieruchomosci gminnych o 0,45 ha poprzez:

•

przejecie w formie darowizny od Skarbu Panstwa dziatek ozn. nrnr 1236/8, 1237/2 o Jacznej
pow. 0,38 ha potozonych w Malinowicach z przeznaczeniem na urza.dzenie zatoki do zawracama
autobusow

•

przejecie w formie darowizny od Centrum Projektow Regionalnych - Inwestor Spotka Akcyjna z
siedziba w Katowicach dzialki ozn. nr 1412 o pow. 0,06 ha , poiozonej w Malinowicach
zabudowanej oczyszczalnia. sciekow

•

ujawnienie w ksie.gach wieczystych prawa wtasnosci nieruchomosci dziatek ozn. nrnr 129/1,
146/7, 132/1,111/1, 211/3,171/2, olacznej pow. 0,006 ha, poiozonych w Psarach przejetych
w wyniku podziahi gruntow prywatnych pod poszerzenie ul.Kolejowej na podstawie art. 98
ustawy o gospodarce niemchomosciami

W wyniku sprzedazy zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 2,57 ha w tym:

Gora Siewierska

- dzialki ozn. nmr 478/3, 478/4, 478/5,

- powierzchnia ogoiem 2,22 ha

478/6, 478/7, 478/10, 478/11,478/12,
478/52,478/53,478/54,478/55

-dzialka 90/1- zwrot na podstawie Decyzji Starosty

na rzecz spadkobiercy
Psarv

- dziaika ozn. nr 2367/42 ha

- powierzchnia 0,29 ha
-powierzchnia 0,06 ha

Ponadto na mieniu gminnym znajdujq. sie nast^puj^ce obiekty:
•

•

budynek Urzedu Gminy,

4 budynki komunalne (w Dabiu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
sie siedziba Zespohi ObsJugi Szkoi i Przedszkoli, Zakiadu Gospodarki Komunalnej, w Psarach
budynek po KR, budynek Osrodka Zdrowia)

•

2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice),

•

budynek po bylym przedszkolu w Psarach

•

4 budynki szkot (Dabie, Sarnow, Grodkow, Strzyzowice),
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1 budynek gimnazjum w Psarach

•

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

•

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

•

obiekty sportowe (boisko w Psarach, Sarnowie, Gorze Siewierskiej, Brzekowicach,

•

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

Strzyzowicach i Preczowie)

W budzecie gminy na 2008 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwote 1.600.000,00 zl.

Do chwiti obecnej uzyskano ze sprzedazy majatku gminnego kwote. netto 1386.228,90 zl. tj.
Gora Siewierska:
Psary:

1.370.228,90 zt
16.000,00 zl

W br. zostalo przeznaczonych do sprzedazy 15 z 68 dziaiek przeznaczonych pod budownictwo
mieszkaniowe potozonych w Gorze Siewierskiej w tzw. „ czerwonym kamieniu". Do chwili obecnej
przeprowadzone zostaiy 3 przetargi pisemne nieograniczone, w wyniku ktorych sprzedanych zostalo
12 dziatek. IV przetarg na sprzedaz pozostalych 3 dziaiek zostal ogloszony na dzien 12 listopada br.
W 2009 r. b?dzie realizowany kolejny etap sprzedazy przedmiotowych dziaiek.

Tytulem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste gruntow w 2008 r. uzyskano kwot? 1.851,48 zl,
za dzierzaw? gruntow kwot? 17.774^8 zl, natomiast z najmu i dzierzawy lokali kwot?
59.511,78 zt.

Gmina Psary nadal jest udzialowcem:
Spolki z o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot^ 42.560,00 zt,
Funduszu Gornoslaskiego - udzial w akcjach na kwot? 348.000,00 zl
Zaglebiowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwot? 5.000,00 zl

W 2009 roku zamierzamy pozyskac kwote 1.800.000,00 zt ze sprzedazy gruntow gminnych:
•

Gora Siewierska ul.Kosciuszki

•

Preczow ul.Szkolna

W roku 2009 bedzie kontynuowana sprzedaz dziaiek w Gorze Siewierskiej w tzw."
czerwonym kamieniu" jak rowniez sprzedaz w drodze bezprzetargowej gruntdw przy ul.Szkolnej
w Preczowie. Nadal zamierzamy powiekszac zasob mienia komunalnego o grunty stanowiqce
wtasnosc Skarbu Panstwa poprzez ich komunalizacje jak rowniez w drodze darowizny.

