W6JT GMiWY PSARY
woj. gf^skie

Zalqcznik Nr 9

Informacja

o stanie mienia komunalnego gminv wg stanu na dzien
31 pazdziernika 2009 roku.
Gmina Psary posiada ogolem 228.81 ha gruntow komunalnych, w tym: 86,56 ha stanowia, drogi
gminne, 142,25 ha pozostate grunty.

Stan micnia komunalnego w poszczegolnych obre>ach geodezyjnych ksztaltuje siq nastepujaco:

***

Brzgkowice
Ogolem gruntow komunalnych

drogi
6,71 ha

w tym wpisano do KW

nieruchomosci
27,66 ha
27,66 ha

ogolem
34,37 ha
27,66 ha

Dabie

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

11,57 ha

7,04 ha
7.04 ha

18,61 ha
7,04 ha

Golqsza

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

3,35 ha

7.29 ha
7.29 ha

10.64 ha
7.29 ha

Gora Siewierska

Ogolem gruntow komunalnych

8,81 ha

w tym wpisano do KW

34.64 ha

43,45 ha

34.64 ha

34,64 ha

3.53 ha

9,67 ha

3.53 ha

3.53 ha

Grodkow

Ogolem gruntow komunalnych

6.14 ha

w tym wpisano do KW

Malinowice

Ogolem gruntow komunalnych

11,12 ha

tym wpisano do KW

11.11 ha

22,23 ha

11.11 ha

11,11 ha

Preczow

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

5.16 ha

6.62 ha
6.62 ha

1 1,78ha
6.62 ha
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Psary
Ogolem gruntow komunalnych

9.74 ha

w tym wpisano do KW

30,91 ha

40.65 ha

30.91 ha

30.91 ha

4,08 ha

15.86ha

Sarnow

Ogolem gruntow komunalnych

11.78 ha

4.08 ha

4.08 ha

12,18 ha

9,37 ha

21.55 ha

0,69 ha

9.37 ha

10,06 ha

w tym wpisano do KW

Strzyzowice

Ogolem gruntow komunalnych
w tym wpisano do KW

W okresie objetym informacja zwi^kszono zasob nieruehomosci gminnych o 0,10 ha poprzez:
•

nabycie od spolki PAKT Miernikowski. Papierniak. Sendobry Spolka Jawna z siedziba.
w Dabrowie Gorniczej dzialki ozn. nr 1422/14 o pow. 0.02 ha . poiozonej w Malinowicach przy
ul. Strumycznej. celem umozliwienia dost?pu do drogi publicznej ul. Strumycznej wlascicielom
nieruehomosci przylegajaeych do w/w dzialki

•

•

ujawnienie w ksi^gach wieczystych prawa wlasnosci nieruehomosci dzialek ozn. nrnr 220/9,
131/1. 209/4. 130/1. 112/3. 172/2, 136/1. 173/2. 219/2. 176/2. 118/2. 120/1 o lacznej pow. 0.07
ha, polozonych w Psarach przejetych w wyniku podzialu gruntow prywatnych pod poszerzenie
ul.Kolejowej i ul.Wolnosci na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomosciami
w wyniku podzialu dzialki ozn. nr 157 poJozonej w Gol^szy Gornej zostala zwi^kszona
powierzehnia gruntow o 0,01 ha

W wyniku sprzedazy zostal zmniejszony zasob gruntow gminnych o 1,01 ha w tym:

Gora Sicwierska

- dzialki ozn. nrnr 478/8. 478/9. 478/56.

- powierzehnia ogolem 0.89 ha

478/57.478/77.478/58.

Preczow

- dzialka ozn. nr 672/4

- dzialki ozn. nrnr 437/1.438/1 -sprzedaz listopad 2008r.

-powierzehnia 0,05 ha

-powierzehnia 0.07 ha

Ponadto na micniu gminnym znajdujq. sie nast^pujace obiekty:
budynek Urz^du Gminy.

4 budynki komunalne (w Da^biu-Agronomowka - 1 lokal mieszkalny i budynek w ktorym miesci
si? siedziba Zespolu Obslugi Szkol i Przcdszkoli. Zakladu Gospodarki Komunalnej. w Psarach
budynek po KR. budynek Osrodka Zdrowia)
2 budynki przedszkoli (Sarnow i Strzyzowice).
budynek po bylym przedszkolu w Psarach

4 budynki szkol (D^bie. Sarnow. Grodkow, Strzyzowice).

1 budynek gimnazjum w Psarach
budynki Gminnego Osrodka Kultury (Grodkow . Sarnow. Preczow).

•

•

3 budynki po zlikwidowanych szkolach (Gora Siewierska, Golasza. Malinowice),
obiekty sportowe (boisko w Psarach, Samowie, Gorze Siewierskiej. Brze>owicach,

•

Strzyzowicach i Preczowie)
5 straznic OSP (Golasza, Gora Siewierska, Dabic. Strzyzowice. Psary).

W budzecie gminy na 2008 rok zaplanowano sprzedaz gruntow za kwote 1.800.000,00 zl.
Do chwili obecnej uzyskano ze sprzedazy majata gminnego kwot? netto 569.824,00 zl. tj.
Gora Siewierska:
Preczow:

543.624.00 zl
26.200.00 zi

W br. realizowany jest II etap sprzedazy dzialek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
pofozonych w Gorze Siewierskiej w tzw... czerwonym kamieniu". do ktorego przeznaczono 17
dzialek. Do chwili obecnej przeprowadzone zostaly 3 przetargi pisemne nieograniczone. w wyniku
ktorych sprzedane zostaly 3 dziaiki. Umowa sprzedazy dwoch dzialek z I etapu zostata zawarta
w styczniu br.

W 2010 r. b^dzie kontynuowana sprzedaz przedmiotowych dzialek.

Dziaika ozn. nr 478/77 zostata sprzedana na rzecz EN1ON z przeznaczeniem pod budow<^ stacji

transformatorowej.

W okresic od 01.10.2008r. do 30.09.2009 r .tytulem oplat rocznych za uzytkowanie wieczyste
gruntow w 2009 r. uzyskano kwote 1.884,95 zt , za dzierzawe gruntow kwot? 26.656,74 zl,
natomiast znajmu i dzierzawy lokali kwote 110.142,65 z\.

Z tytulu ustanowienia sluzebnosci gruntowej drogi koniecznej na nieruchomosci polozonej
w Brz^kowicach uzyskano kwote : 391,00 zl

Gmina Psary nadal jest udziatowcem:

Sporki z o.o. Recykling Wojkowice - udzial w akcjach na kwot? 871.000,00 zl,

Funduszu Gornoslaskiego - udzial w akcjach na kwote. 348.000,00 zl
Zagtebiowskiej Agencji Rozwoju - udzial w akcjach na kwote 5.000,00 zl

W 2010 roku zamierzamy pozyskac kwote 2.700.000,00 zl ze sprzedazy gruntow gminnych:
•

Gora Siewierska ul.Kosciuszki

•

Preczow ul.Szkolna

•

Malinowice

W roku 2010 nadal bedzie kontynuowana sprzedaz dzialek w Gorze Siewierskiej w tzw."

czerwonym kamieniu" ]ak rowniez sprzedaz w drodze bezprzetargowej gruntow przy ul.Szkolnej

w Preczowie i w Malinowicach. Nadal zamierzamy powie>szac zasob mienia komunalnego o

grunty stanowia,ce wiasnosc Skarbu Panstwa poprzcz ich komunalizacj? jak rowniez w drodze
darowizny.

w

Marig/i Koziei

