
I N FO R M A C J A

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2007

Stan  mienia  komunalnego  w  Gminie  Cisek  na  dzień  31  grudnia  2007r.  przedstawia  się 
następująco:

1. Grunty ogółem                                                    -206,6ha             na wartość         1.362.695    zł  
w tym:
- użytki rolne -8,92 ha na wartość   42.577 zł

- działki zabudowane i niezabudowane -13,99 ha na wartość 395.529 zł

- pozostałe grunty -19,03 ha na wartość 101.448 zł

- rowy melioracyjne -37,38 ha na wartość 186.913 zł

- drogi -127,26 ha na wartość 636.228 zł

2. Budynki stanowiące własność Gminy  
Ogółem budynki (szt.)  -35 szt.        na wartość  11.067.906 zł
w tym:
- budynki mieszkalne wraz z gospodarczym  - 9 szt.       na wartość        261.216 zł

 w tym 2 budynki  z dożywociem dla osób  

- budynki szkolne i przedszkola + gospodarcze7 szt. na wartość 5.160.548 zł

- ośrodki zdrowia wraz z zespołem garaży -2 szt. na wartość    813.250 zł

- obiekty pozostałe : 

budynek stacji uzdatniania wody          1 szt                 na wartość     327.945 zł

 ( była szkoła Miejsce Odrzańskie)       -1 szt               na wartość     140.537 zł 

-    biurowiec  Urzędu  Gminy  ,  Gminny  Ośrodek  Kultury,  świetlice  wiejskie, 

remizy strażackie, szatnia na boisku sportowym, budynek Poczty 

                                                       – razem 16 budynków na wartość    4.156.295 zł

-budynki w posiadaniu bez własności gruntu  5 szt                wartość        72.856,zł
- wiaty przystanku                                                                   wartość       135.259zł

3. Budowle i urządzenia techniczne położone na terenie Gminy to:  
- wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza     wartość  8.705.838 zł

-boiska sportowe -3 szt.

- boiska dla dzieci i młodzieży -3 szt.

- place rekreacyjno sportowe                    wartość     152.846 zł

4. W roku 2007 Gmina powiększyła zasób mienia komunalnego o następujące 
nieruchomości:

 -



5.      W roku 2007 Gmina sprzedała z mienia komunalnego następujące nieruchomości  :
a) w formie przetargu: 

- nieruchomość zabudowaną obiektem po cegielni w Łanach działka nr 501
       o pow. 0,8514 ha za kwotę  23.230 ,00zł + 22% VAT
- nieruchomości o łącznej pow. 2,5360 ha  pod eksploatacje piasku za kwotę 
213.000,00zł
                  b) w drodze  rokowań:
- nieruchomość zabudowaną Dom Nauczyciela w Łanach działka nr 986/4 
      o pow. 0,2504 ha  za kwotę 45.000,00 zł,

6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę użytków rolnych- 3.452 zł
Dochód uzyskany z tytułu użytkowania wieczystego- 1.308, zł

7. Planuje się : 
a/  z zasobów mienia komunalnego Gminy sprzedać w  następujące nieruchomości:

- nieruchomość niezabudowaną pod budownictwo dz. nr 1145/2  o pow. 

0,6923obrębu Kobylice

b/ nabyć do zasobu mienia komunalnego grunty pod drogi ;

- we wsi  Sukowice

- we  wsi Cisek

- we wsi Łany

   SKARBNIK GMINY                                                                        WÓJT GMINY

   /-/ mgr Alina Hanisz                                                                          /-/ Alojzy Parys


