
Informacja o stanie mienia komunalnego w gminie Cisek za rok 2010. 

Stan mienia komunalnego w Gminie Cisek na dzień 31 grudnia 2010 roku przedstawia się 

następująco: 

1/ Grunty ogółem                                                     206,9446 ha       na wartość           1.457.843,10 zł 

w  tym; 

a/ użytki rolne                                                                8,9104 ha      na wartość                44.446,10 zł 

b/ działki zabudowane i  niezabudowane                     13,6721 ha     na wartość              471.123,80 zł 

c/ pozostałe grunty                                                        19,6841 ha     na wartość             103.702,70 zl 

d/ rowy melioracyjne                                                    37,2965 ha     na wartość             186.482,50 zl 

e/ drogi                                                                       127,3815 ha     na wartość              652.088,00 zł 

2/ Budynki stanowiące własność gminy         38 szt          wartość        15.708.065,87 zł  

w tym; 

a/ budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi    9 szt          wartość               319.253,46 zł 

b/ placówki oświaty wraz z gospodarczymi        7 szt          wartość           5.402.039,04 zl 

c/ ośrodki zdrowia wraz z garażami                     2 szt          wartość             813.249,67 zl 

d/  pozostałe budynki ( siedziba UG, GOK, remizy strażackie, świetlice wiejskie, szatnie na boisku, 

komunlane, wielofunkcyjny Łany                        19 szt       wartość           8.835.063,95 zl  

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

f/ budynki  bez własności gruntu                           3 szt       wartość                 10.515,21 zl 

3/ Budowle i urządzenia techniczne    

   - wiaty przystanków                                         26 szt         wartość              141.207,72 zł 

- wodociągi wiejskie i sieć rozdzielcza                                 wartość           8.377.893,28 zl 

- boiska sportowe   4 szt ( Cisek, Łany, Kobylice, Zakrzów ) 

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

- place rekreacyjno –wypoczynkowe ( Podlesie, Dzielnica) wartość   152.846,zł 

- nakłady na modernizację dróg i remonty                             wartość  2.013.286,78 zł 

4. W 2010roku Gmina Cisek dokonała następującego nabycia nieruchomości; 

- nieodpłatnie działki położone w obrębie Cisek pod drogi o łącznej powierzchni 0,0200ha  wartość 

1.600,00zł 

 



- odpłatnie działki zabudowane położone w obrębie Zakrzów o łącznej powierzchni 1,7100 ha  

 ( obiekt byłej szkoły Steblów i boisko)  koszt  nabycia 69.337,54 zł. 

5.W 2010roku zbyto; 

- w drodze przetargu działkę  nr 1145/9 obręb Kobylice  pow. 0,1298 ha za kwotę 51.760,00zl brutto 

- przekształcono prawo użytkowania wieczystego  działek  nr  1015/1 i 1019/6 pow.1,1107 ha w 

obrębie Łany  za kwotę łączną 49.000,00zł 

6/ Uzyskane dochody z tytułu; 

a/ czynszu dzierżawnego   4.028,51zł 

b/ czynszu najmu lokali mienia komunalnego   111.246,16zł 

c/ użytkowania wieczystego  3.228,00zl 

7/ W 2011r  planuje się  ; 

- sprzedać nieruchomości położone w Przewozie i Roszowicach, 

- nabyć  nieruchomości zajmowane pod drogi, 

- nabyć nieruchomość na polepszenie funkcjonowania Przedszkola w Łanach 

- nabyć  nieruchomość zajmowaną pod  boisko w Łanach 
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