
INFORMACJA  

o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2014 r.  

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:  

1. Grunty ogółem 217,2723 ha na wartość 1.797.090,40 zł, w tym:  

a) użytki rolne 9,8947 ha na wartość  83.006,30 zł,  

b) działki zabudowane i niezabudowane 15,3471 ha na wartość 596.178,80zł,  

c) pozostałe grunty 24,5682 ha na wartość 181.525,90 zł,  

d) rowy melioracyjne 38,0179 ha na wartość 193.968,50 zł,  

e) drogi 129,4444 ha na wartość 742.410,90 zł. 

2. Budynki stanowiące własność gminy 41 szt. wartość 19.947.646,55 zł, w tym:  

a) budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi 13 szt. wartość 1.232.400,94 zł,  

b) placówki oświaty wraz z gospodarczymi 7 szt. wartość 7.833.083,30zł,  

c) ośrodek zdrowia  Cisek wraz z garażami 1 szt. wartość 779.820,67 zł,  

d) pozostałe budynki (siedziba UG, GOK, remizy strażackie, świetlice wiejskie, szatnie na boisku, komunalne, wielofunkcyjny Łany wraz   

   z ośrodek zdrowia Łany)  - 19 szt. wartość 9.763.881,71 zł,  

e) stacja uzdatniania wody Błażejowice 1 szt. wartość 327.944,72 zł,  

f) budynki bez własności gruntu 3 szt. wartość 10.515,21 zł. 

3. Budowle i urządzenia techniczne wartość 26.355367,03 zł, w tym: 

a) altana Cisek parking  wartość 7.985,80 zł  

b) wiaty przystanków 28 szt. wartość 155.844,23 zł,  

b) wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza + kanalizacja Kobylice wartość 11.173.010,54 zł,  

c) boisko ORLIK Roszowicki Las wartość 1.734.204,37 zł,  

d) place rekreacyjno –wypoczynkowe (Podlesie, Dzielnica, Cisek, M.Odrzańskie, Błażejowice) wartość 245.357,45 zł,  

e) stan dróg (w tym parkingi , chodniki) wartość 12.883.138,62 zł,  

f) plac przy Gminnym Przedszkolu Cisek wraz urządzeniami do zabawy  155.826,02zł  



g) boiska sportowe 4 szt. (Cisek, Łany, Kobylice, Zakrzów),  

h) boiska dla dzieci i młodzieży 3 szt. (Roszowicki Las, Roszowice, Landzmierz). 

 

4. Uzyskane dochody z tytułu:  

a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego                                      10.090,10 zł,  

b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego                                               211.622,56 zł,  

c) sprzedaży mienia                                                                                       127.680,00 zł  

( nieruchomość zabudowana w Sukowicach, działka budowlana w Kobylicach, użytki kopalne w Łanach)    

5. W 2014roku w poczet mienia komunalnego Gminy Cisek przyjęto następujące nieruchomości:  

1) na podstawie umowy darowizny  przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:  

-  nieruchomość położona w obrębie Sukowice  dz. nr 232/2 pow. 5,2333 ha    wartość  61.298,00zł 

                     oraz  położonych w obrębie Steblów dz.109, 110, 5, 7, 17 o łącznej pow. 0,0685 ha  wartość  802,00zł, 

                3) na podstawie umowy nieodpłatnego przeniesienia  własności: 

                 -  nieruchomość położona w Cisku dz. nr 525/1 o pow. 0,0606 ha  wartość 1.500,00zł  ( pod drogi) 

                

6. W 2014 roku zbyto: 

- nieruchomość zabudowana budynkiem położona w obrębie Sukowice dz. nr 558 o pow. 0,1250 ha 

- nieruchomość pod budownictwo położona w obrębie Kobylice dz. nr 1145/8 o pow. 0,1190 ha 

- nieruchomość użytki kopalne położone w obrębie Łany składająca się z dz. nr 465, 466, 503, 504, 505 o łącznej pow. 1,2812 ha 

7. Inne niż własność prawa majątkowe. 

      brak 

 

 

 

 

 



 

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2014 (tabela). 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzień 
Zmiany w roku 

budżetowym 

zwiększenie /+/ 

zmniejszenie /-/ 

Mienie gminy-sposób zagospodarowania 

31.12.2013 

(ha) 

Korekty 

(podział) 

31.12.2014 

(ha) 

W 

bezpośrednim 

zarządzie 

gminy 

W zarządzie 

jednostki 

komunalnej 

Dzierżawa, 

najem i 

leasing 

Wieczyste 

użytkowanie 
Inne formy 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Grunty ogółem /ha/, 

w tym: 
213,4397  217,2723 +3,8326 203,7961  10,5135 0,8127 2,1500 

- użytki rolne 9,8675  9,8947 +0,0272 6,1517  1,5930  2,1500 

- działki zabudowane i 

niezabudowane  
15,5911  15,3471 -0,2440 14,2396  0,2948 0,8127  

- pozostałe grunty 20,3825  24,5682 +4,1857 15,9425  8,6257   

- rowy melioracyjne 38,0543  38,0179 -0,0364 38,0179     

- drogi 129,5443  129,4444 -0,0999 129,4444     

2. Budynki ogółem: 42  41 1 41     

- budynki mieszkalne z  

gosp. 
13  13  13     

- budynki oświaty z gosp. 7  7  7     

- ośrodki zdrowia wraz z  

garażami 
2  1  1     

- pozostałe obiekty 1  1  1     

- budynki  komunalne 

 i  obiekty  użyt.   

publicznej 

19  19  19     

3. Inne: 3  3  3     

- budynki w posiadaniu 

(bez własności gruntu) 
3  3  3     

 

 

 


