
INFORMACJ A 


o STANIE MIENIA 


KOMUNALNEGO 




INFORMACJA 

dotycz~ca stann mienia komnnalnego 

Gminy i Miasta Toszek 

wedlng stann na dzien 31.10.2007 rok. 

Mienie komunalne to wlasnosc i inne prawa majqtkowe nalezqce 

do poszczegolnych gmin, czyli do wszystkich mieszkancow danej gminy tworzqcych 

z mocy prawa wspolnotEt samorzqdowq. Ten fakt stanowi 0 szczegolnym charakterze 

wlasnosci komunalnej i 0 potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki 

mieniem komunalnym. 

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majqtku Gminy-Miasta Toszek 

w formie informacji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorzqdzie gminnym (jednolity tekst z 20011'. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z poin. zm.) 

i ustawq z dnia 30 czerwca 2005r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 

poz. 2104 z poin. zm.) 

Gmina-Miasto Toszek wedlug stanu na dzien 31 paidziernika 2007l'. posiada grunty 

komunalne w ilosci 414,4164 ha na lqcznq wartosc 5-431.868,49 zl obliczonq wedlug 

\vydanych przez WojewodEt decyzji komunalizacyjnych oraz zawartych aktow 

notarialnych. Do powyzszej kwoty doliczyc naleiy nabyty w omawianym okresie staw 

o wmtosci 134.377,40 zl. 
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Grunty pozyskane zostaly na podstawie: 

• 	 komunalizacji - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy 
wprowadzaj,!ce ustawf( 0 samorz,!dzie terytorialnym i ustawf( 0 pracownikach 
samorz'!do"""ych (Dz. U. z 1990r. Nr 32, poz. 191 z pein. zm.) 

• 	 nieodplatnego przekazania decyzjami Wojewody - zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 19 paidziernika 1991r. 0 gospodarowaniu nieruchomosciami 
rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208, poz. 2128 z pein. zm.) 

• 	 aktow notarialnych zawartych z Agencj,! Nieruchomosci Rolnych 
nieodplatnym przekazaniu gruntow na rzecz Gminy-Miasta Toszek na cele 
infrastrukturalne 

• 	 aktew notarialnych zawartych z osobami fizycznymi w sprawie nieodplatnego 
nabycia nieruchomosci na cele publiczne 

• 	 wykupew od oseb fizycznych w drodze cyvvilno-prawnej na podstmvie 
zawartych aktew notarialnych 

• 	 zamian gruntew gminnych z osobami fizycznymi. 

Z mocy prawa na wlasnosc gminy przeszly mif(dzy innymi: 

nienlChomosci bf(d,!ce w dyspozycji organew administracji panstwowej stopnia 
podstawowego, 

grunty i nieruchomosci stanowi,!ce wlasnosc Skarbu Pa11stwa niezbf(dne do 
wykonania zadan gminy. 

Inwentaryzacji mienia dokonuje Komisja powolana Uchwal,! Rady Gminy 

i Miasta Nr II/9/90 z dnia 12.VI.1990r.; Uchwal,! Rady Miejskiej Nr XI/94/99 

z 	 dnia 29 czerwca 1999 r. oraz Uchwalq Rady Miejskiej nr III/21/2006 

z dnia 28 grudnia 2006r. 

W omawianym okresie wydane zostaly, przez Wojewodf( Slqskiego, 

4 decyzje komunalizacyjne obejmuj,!cych nieruchomosci polozone w: 

• 	 Toszku o pow. 0,0478 ha 0 wartosci 0,4 tys. zl (grunt) 
o waltosci 200,0 zl (czf(Sci skladowe) 

• 	 Wilkowiczkach o pow. 1,0285 ha 0 wartosci 34,7 tys. zl (grunt) 
o wartosci 40,0 zl (czf(sci skladowe) 

• 	 Pniuwie o pow. 0,3186 ha 0 wartosci 0,7 tys. zl 
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Gmina: 

• 	 nabyla dzialk~ zaj~tq pod planowanq drog~ publicznq 0 pow. 0,0226 ha i 
wartosci 2.920,00 zl, 

• 	 przej~la (nieodplatnie) dzialk~ zaj~tq pod drog~ publicznq (gminnq) 0 pow. 
0,0319 ha i wartosci 4.130,00 zl 

Zgodnie z ustaw'!: 0 gospodarce nieruchomosciami Burmistrz Toszka 

gospodaruje zasobem nieruchomosci poprzez oddawanie grunt6w w dzierzaw~, 

trwaly zarz'!:d, uzytkowanie wieczyste, uzyczenie oraz sprzedaz dla z"vi~kszenia 

dochod6w gminnych. 

Na dzien 31 pazdziernika 2007r. Gmina - Miasto Toszek byla wlascicielem: 

Grunt6w 0 l,!:cznej wartosci 	 5-431.868,49 zl 

1. 	 Cz~sci skladowych na tych gruntach wartosci 20.849.425,29 zl 

2. 	 Ruchomych srodk6w tnvalych 0 lqcznej wartosci 

3. 	 Udzia16w i akcji w sp61kach prawa handlowego 0 l'!:cznej wartosci 

2-490.000,00 zl 


Og61em wartosc majqtku gminy wynosi: 

W zwiqzku z obligatoryjnym przyj~ciem przez Gmin~ - Miasto Toszek od dnia 

1 stycznia 1996 roku prowadzenia szk61 podstawowych skladnild maj,!:tkowe tych 

szk61 staly si~ z mocy prawa mieniem komunalnym Gminy -. Miasta Toszek. 

Wartosc mienia szk61 zostala uj~ta jako skladowa og61nej wartosci maj'!:tku trwalego 

Gminy. 

Nast,!:pilo zmniejszenie kapitalu zakladowego Zakladu Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. 0 1.000.000,00 zl. 
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W okresie od 1.ll.2006r. do 31.10.2007r. uzyskano nizej "'rymienione vvply,vy 

z tytulu gospodarowania mieniem komunalnym: 

1. 	 sprzedaz nieruchomosci w drodze przetarg6w oraz rOkOWaI1 : 

• 	 dzialki budowlane w Kotulinie za kwotE( 231.194,11 zl 

• 	 dzialki budowlane wToszku za kwotE( 156.770,00 zl 

• 	 raty za dzialki budowlane w Toszku i Pisarzowicach za kwotE( 5.854,44 zl 

co daje l<.lczn<.l kwotE(: 393.818,55 zl 

2. 	 wplywy ze sprzedaiy nastE(puj<.lcych skladnik6w mienia komunalnego : 

• 	 sprzedaz lokali w budynkach wielorodzinnych polozonych w Toszku, WTaz 
z ulamkow~ cZE(sci~ w nieruchomosci wsp61nej, na rzecz dotychczaso"'rych 
najemc6w za kwotE( 23.202,00 zl 

• 	 sprzedaz lokali uzytkO\\rych polozonych w Toszku wraz z ulamkow~ cZE(Sci~ w 
nieruchomosci wsp61nej, na rzecz dotychczasowego najemcy 

za kwotE( 112.978,00 zl 

L~cznie sprzedano mienie komunalne 	 za kwotE( 529.998,55 zl 

Pozostale wplywy z gospodarowania mieniem Gminy ksztaltowaly siE( nastE(puj~co: 

1. 	 czynsz dzieriawny nieruchomosci rolnych 18.521,56 zl 

2. 	 oplata roczna z tytulu uzytkowania wieczystego 25.603,80 zl 

3. 	 inne oplaty za najemjdzieriawE( 

W okresie od 1.ll.2006r.-31.10.2oo7r.\\'Ydatki zwi~zane gospodarowaniem mieniem 

komunalnym (bez \\'Ydatk6w na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) 

v{yniosly 52.191,21 zl. 

Srodld te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podzialy i rozgraniczenia 

nieruchomosci, oplaty zwi~zane z zakladem ksi<.lg wieczystych, \\'Yceny 

nieruchomosci, ogloszenia prasowe 0 przetargach. 
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Zbiorcze zestawienie mienia komunalne!!o 


Powierzchnia 

w ha 


Wartosc 

gruntll w zl 


Wartosc cz~sci 


skJadowych zl 


Rola 

325,7736 

795.070 

-

Budowlana 

8,0054 

55.791 

-

Drogi 

38,2794 

2.851.691 

-

Bud. zabud. 

15,0697 

906.791 

26.360.719 

Las 

10,5000 

210 

-


Nieu:iytki 

4,5324 

3.500 

-


Wody 

1,2852 

4.000 

-

lnne 

10,9468 

442.860 

-

I 


Razem 

414,3925 

5.059.913 

26.360.719 


