
INFORMACJA 

dotycz~ca stanu mienia komunalnego 

Gminy i Miasta Toszek 

wedlug stanu na dzien 31.10.2008 rok. 

Mienie komunalne to wlasnosc i inne prawa majq,tkowe nalezq,ce 

do poszczegolnych gmin, czyli do wszystkich mieszkancow danej gminy tworzq,cych 

z mocy prawa wspolnotC( samorzq,dowq,. Ten fakt stanowi 0 szczegolnym charakterze 

wlasnosci komunalnej i 0 potrzebie racjonalnej i odpowiedzialnej gospodarki 

mieniem komunalnym. 

Celem opracowania, jest ustalenie stanu majq,tku Gminy-Miasta Toszek 

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

o samorzq,dzie gminnym Gednolity tekst z 200lr. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z pozn. zm.) 

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

poz. 2104 z pozn. zm.) 

Zrodlem nabycia przez GminC( mienia komunalnego sq,: 

• 	 ustawa z dnia 10 maja 1990r. - Przepisy wprowadzajq,ce ustaw~ 0 samorzq,dzie 
terytorialnym i ustawC( 0 pracownikach samorzq,dowych (Dz. U. z 1990r. 
Nr 32, poz. 191 z pozn. zm.) 

• 	 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami ( tekst jedn. 
Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z pozn. zm.) 

• 	 ustawa z dnia 19 pazdziernika 1991r. 0 gospodarowaniu nieruchomosciaPli 
rolnymi Skarbu Panstwa (Dz. U. z 2004r. Nr 208, poz. 2128 z potn. zm.) 
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• 	 ustawa z dnia 13 paidziernika 1998r. - Przepisy wprowadzajqce ustawy 
reformujqce administracj~ publicznq(Dz. U. nr 133, poz. 872 z poin. zm.) 

• 	 aktow notarialnych zawartych z Agencjq Nieruchomosci Rolnych 
o nieodplatnym przekazaniu gruntow na rzecz Gminy-Miasta Toszek na cele 
infrastrukturalne 

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

• 	 wykupow od osob fizycznych w drodze cywilno-prawnej na podstawie 
zawartych akt6w notarialnych 

• 	 zamian gruntow gminnych z osobami fizycznymi. 

Z mocy prawa na wlasnosc gminy przeszly mi~dzy innymi: 

nieruchomosci b~dqce w dyspozycji organ6w administracji panstwowej stopnia 
podstawowego, 

grunty i nieruchomosci stanowiqce wlasnosc Skarbu Panstwa niezb~dne do 
wykonania zadan gminy. 

W Gminie nadal prowadzona jest komunalizacja mienia. Obecnie 

komunalizacji mienia dokonuje Komisja Inwentaryzacyjna powolana Uchwalq Rady 

Miejskiej w Toszku nr III / 21/ 2006 z dnia 28 grudnia 2006r. 

W omawianym okresie wydane zostaly, przez Wojewod~ Slqskiego, 

24 decyzje komunalizacyjne obejmujqcych nieruchomosci polozone w: 

• Toszku o pow. 0,3246 ha o wartosci 3,8 tys. zl (grunt) 
o wartosci 20,0 zl (cz~sci skladowe) 

• Boguszycach o pow. 0,0741 ha o wartosci 5,1 tys. zl (grunt) 
o wartosci 12,0 zl (cz~ci skladowe) 

• Wilkowiczkach o pow. 0,4890 ha o wartosci 11,01 tys. zl (grunt) 

• Pniowie o pow. 1,8281 ha o wartosci 7,3 tys. zl 

• Ciochowicach o pow. 1,5370 ha o wartosci 3,4 tys. zl (grunt) 
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• 	 Kotulinie o pOW. 0,7085 ha 0 wartosci 2,1 tyS. zl 

• 	 Pisarzowicach o pOW. 2,0651 ha 0 wartosci 8,811 tys. zl 

Ponadto Gmina nabyla (odplatnie) dwie dzialki (nr 1253/74 i nr 1245/81) zaj((te 
pod drog~ publicznll (ul. Astrow w Paczynie) 0 pow. 0,0397 ha i wartosci 5.130,00 zl. 

W omawianym okresie, na podstawie umow cywilno-prawnych, nast((powaly 
przej((cia (nieodplatnie) nieruchomosci od Agencji Nieruchomosci Rolnych: 

1. 	 dzialki polozone w Kotliszowicach (nr 26, nr 32, nr 53/4 0 lllcznej 
pow. 0,6343 ha), nabycie nastqpilo w celu realizacji inwestycji 
"Oczyszczalnia sciekow w Kotliszowicach", dzialka nr 53/4 zabudowana 
jest oczyszczalnill sciekow, natomiast dzialki: nr 26 i nr 32 stanowill 
drog(( dojazdowll do oczyszczalni 

2. 	 dzialk(( polozonll w Kotulinie (nr 38/17 0 pow. 0,943 ha), nabycie 
nastllPilo z przeznaczeniem pod budow(( sali gimnastycznej - rozbudowa 
Szkoly Podstawowej w Kotulinie 

3. 	 dzialk(( polozonll w Pluzniczce (nr 245/4 0 pow. 0,0104 ha) stanowillcll 
drog(( publicznll 

4. 	 dzialk~ polozonll w Ciochowicach (nr 11 0 pow. 0,5700 ha) stanowillcll 
drog(( publicznll 

5. 	 dzialk(( polozonll w Pluzniczce (nr 91/22 0 pow. 0,1868 ha) stanowillCll 
drog(( publicznll 

6. 	 dzialki polozone w Kotliszowicach (nr 5/2, nr 5/36, nr 5/53 0 lllcznej 
pow. 0,2201 ha) stanowillce drogi publiczne 

7. 	 udzial 776/1000 w budynku mieszkalnym polozonym w Kotliszowicach 
(dzialka nr 14/1 0 pow. 0,0837 ha) 

8. 	udzia1524/1000 w budynku mieszkalnym polozonym w Kotliszowicach 
(dzialka nr 14/2 0 pow. 0,1122 ha) 

Dodatkowo, Gmina nabyla spadek po zmarlej osobie (z uwagi na brak 

spadkobiercow) w sklad ktorego wchodzi udzial w wysokosci 1/4 w prawie wlasnosci 

dzialki nr 834/199 (0 pow. 0,1046 ha) polozonej w Kotulinie przy ul. Swibskiej 1. 



W okresie od 1.11.2007r. do 31.10.2008r. uzyskano nizej wymienione wplywy 

z tytulu gospodarowania mieniem komunalnym: 

1. 	 sprzedaz nieruchomosci w drodze przetarg6w ustnych 
nieograniczonych : 

W omawianym okresie przeprowadzony zostal jeden przetarg na sprzedaz 
nieruchomosci przeznaczonej pod tereny dzialalnosci wytw6rczej oraz zieleni 
istniejqcej. Pozostale przetargi przeprowadzane byly dla nieruchomosci rolnych. 
Opr6cz sprzedawanych w przetargach nieruchomosci, na konto gminy wplywajq 
raty z tytulu zakupu nieruchomosci w latach poprzednich. Dodatkowo, sprzedana 
zostala jedna dzialka na poprawE( warunk6w zagospodarowania dzialki sqsiedniej. 

Zestawienie dzialek: 

• dzialki wToszku (0 pow. 2,7948 ha) za kwotE( 238.148,54 zl 

• dzialki rolne w Kotulinie (0 pow. 4,7843 ha) za kwotE( 34.092,55 zl 

• dzialki rolne w Pisarzowicach (0 pow. 5,7498 ha) za kwotE( 58.532,28 zl 

• dzialka rolna w Wilkowiczkach (0 pow. 1,0520 ha) za kwotE( 51.000,00 zl 

• raty za dzialkE( budowlanq w Toszku za kwotE( 3.577,18 zl , 

Lqczne wplywy do budzetu Gminy z tytulu sprzedaiy vvyzej wymienionych 
nieruchomosci wyniosly 385.350,55 zl 

2. 	wplywy ze sprzedaiy nast~puj'lcych skladnik6w mienia komunalnego : 

W omawianym okresie zbyto 6 lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych 
polozonych w Toszku, wraz z ulamkowq cZE(sciq w nieruchomosci wsp6lnej, na 
rzecz dotychczasowych najemc6w. 
Lqczne wplywy do budzetu Gminy z tego tytulu wyniosly: 51.323,85 zl 

Dodatkowo, 27 czerwca 2008r. przekazano w uzytkowanie wieczyste, Sp6ldzielni 
Mieszkaniowej "LabE(dy", dzialkE( polozonq w Toszku przy ul. Morcinka (nr 1217/191 
o pow. 0,0452 ha). 

Z uwagi na postanowienie Sqdu Rejonowego w Gliwicach z gminnego zasobu 
nieruchomosci odeszla dzialka nr 467/5 (0 pow. 0,0476 ha) polowna 
w Kotliszowicach. PrzejE(cie nastqpilo w trybie zasiedzenie przez osobE( prywatnq. 

Pozostale wplywy z gospodarowania mieniem Gminy ksztaltowaly siE( nastE(pujqCo: 

1. 	 czynsz dzierzawny nieruchomosci rolnych 



2. oplata roczna z tytulu uiytkowania wieczystego 24.178,07 zl 

3. oplaty za najem 

Ponadto, z gminnego zasobu nieruchomosci odeszly dzialki w zwiqzku 

z realizacjq wniosk6w os6b fizycznych 0 wydanie decyzji na podstawie ustawy 

z dnia 29 lipca 2005r. 0 przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo 

wlasnosci (Dz. U. nr 175, poz. 1459) zmienionej ustawq z dnia 7 wrzesnia 2007r. 

o zmianie ustawy 0 przeksztalceniu prawa uiytkowania wieczystego w prawo 

wlasnosci nieruchomosci oraz niekt6rych innych ustaw (Dz. U. nr 191, poz. 1371). 

Wydanych zostalo 5 decyzji obejmujqcych dzialki polozone w Toszku i Ligocie 

Toszeckiej, na lqcznq pow. 0,5587 ha. Wplywy do budzetu Gminy z tego tytulu 

wyniosly 8.157,00 zl. 

W okresie od 1.11.2006r.-31.10.2007f.wydatki zwiqzane gospodarowaniem mieniem 


komunalnym (bez wydatk6w na utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy) 


wyniosly 67.999,29 zl. 


Srodki te przeznaczono na opracowania geodezyjne, podzialy i rozgramczema 


nieruchomosci, oplaty zwiqzane z zakladem ksiqg wieczystych, wyceny 


nieruchomosci, ogloszenia prasowe 0 przetargach, wykazach nieruchomosci. 




DOCHODY Z MIENIA GMINY 


1 Sprzedaz mienia komunalnego 436.674.40 

2 Czynsze dzieriawne 29.179,56 

3 
Czynsze za najem lokali 

414·760,22mieszkalnych 

4 
Czynsze za najem lokali 

151.207,01uzytkowych 

5 
Oplaty roczne za grunty oddane 

24·178,07w uZytkowanie wieczyste 

6 
Przeksztalcenie uZytkowania 

8.157,00wieczystego w prawo wlasnosci 

7 Oplaty za targowiska 37·891,00 

RAZEM: 1.102.047,26 



ZESTA WIENIE SRODKOW TRW AL YCll 

DLA WSZYSTKICll JEDNOSTEK 


WEDLUG STANU NA DZIEN 31.10.2008R. 


1 

2 

3 

Zesp61 Obslugi Plae6wek 
Oswiatowyeh w Toszku 

Osrodek Pomoey Spoleeznej 
wToszku 

Centrum Kultury 
"Zamek w Toszku" 

7.899.399,91 

0 

463·982,33 

21,47 

0 

1,26 

4 Urzqd Miejski wToszku 28.431.753,63 77.27 

RAZEM: 36.795.135,87 100 
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ZESTAWIENIE SRODKOW TRWALYCH , ,
DLA PLACOWEK OSWIATOWYCH 

WEDLUG STANU NA DZIEN 31.10.2008R. 

o Grunty 

1 Budynki 

2 Budowle 

3 Kotly i maszyny energet. 117·800,61 

4 ~aszyny,urzqdzenia 329.744,15 

6 Urzqdzenia techniczne 29·136,00 

7 Srodki transportu 

8 Narz~dzia, przyrzqdy 
55·372,55i wyposaZenie 

RAZEM: 7.899·399 



ZESTAWIENIE SRODKOW TRWALYCH DLA JEDNOSTKI 

- CENTRUM KUL TURY "ZAMEK W TOSZKU" 


WEDLUG ST ANU NA DZIEN 31.10.2008R. 


1 Grunty 54·993,09 

2 Budynki 392·305,29 

3 Kotly i maszyny energet. 1.867,02 

4 
Maszyny, urzqdzenia i aparaty 

8.000,00og61nego zastosowania 

5 Urzqdzenia techniczne 1.447.40 

6 Narz~dzia, przyrzqdy, 
5.369,53ruchomosci i ""'YPosaienie 

RAZEM: 463·982,33 
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ZESTAWIENIE SRODKOW TRWALYCH 

DLA URZEDU MIEJSKIEGO W TOSZKU 

WEDLUG STANU NA DZIEN 31.10.2008R. 


o 

1 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

Grunty 

Budynki i lokale 

Budowle 

Kotly i maszyny energet. 40.331,43 

~aszyny,urz~dzenia 516.254,45 

Urz~dzenia techniczne 494.948,56 

Srodki transportu 691.536,76 

Narz~dzia, przyrz~dy, 
76·932,75ruchomosci i wyposazenie 

RAZEM: 28.431.753,63 



UDZIAL Y GMINY TOSZEK W SPOLKACH 

WEDLUG STANU NA DZIEN 31.10.2008R. 


1 

2 

3 

Z 0.0. 4·910 500 

Agencja Rynku Hurtowego 
Produkt6w Rolnych 250 100 

,,AGRO-RYNEK" S.A. 

Agencja Rozwoju Lokalnego 
100 100

"AGROTUR" S.A. 

2-455.000 

25·000 

10.000 

RAZEM: 5·260 2.490.000 


