Świerzawa, dnia 12.03.2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.
Gmina Świerzawa jest właścicielem mienia komunalnego na podstawie :
1. z mocy prawa tj. na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych,
2. z mocy decyzji administracyjnych o przekształceniu mienia na wniosek gminy,
3. w wyniku uczestnictwa Gminy w obrocie cywilno-prawnym ( tj. kupno, darowizna, spadek,
zamiana, wytworzenie w wyniku inwestycji ).
I. Składniki mienia Gminy Świerzawa objęte prawem własności:
Dane w tys. zł.
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nazwa środków trwałych

Grunty (grupa 0)
Budynki i lokale (grupa 1)
Obiekty inżynierii lądowej (g2)
Maszyny i urządzenia (g 3-6)
Środki transportu (grupa 7)
Narzędzia, przyrządy, ruchomości
i wyposażenie (grupa 8)
OGÓŁEM WARTOŚĆ MIENIA

Stan
mienia na
01.01.2012

Wzrost
wartości mienia

Zmniejszenie
wartości mienia

16.178
29.087
20.361
1.651
1.298
1.275

775
2.708
5.289
13
209
87

3
1.062
0
2
0
0

16.950
30.733
25.650
1.662
1.507
1.362

69.850

9.081

1.067

77.864

Stan na
31.12.2012

1. Gospodarka gruntami wchodzącymi w skład zasobu gruntów komunalnych – 496,97 ha;
1) rolne
- zwiększenie w ciągu ostatniego roku z 44,12 ha na 44,94 ha
2) lasy
- bez zmian – 17,14 ha,
3) pozostałe - zmiana z 435,21 ha. na 434,87 ha
1.a. Grunty w użytkowaniu wieczystym – 12,4008 ha;
1) rolne
- 0,7600 ha,
2) ogrody działkowe
- 6,4647 ha,
3) tereny zabudowane - 5,1761 ha,
1.b. Grunty w dzierżawie – 17,27 ha
1) grunty pod garaże i pom. gosp. – 0,22 ha
2) grunty pod ogródki – 5,05 ha
3) grunty na cele rolne – 7,97 ha
4) grunty na cele eksploatacji piasku i żwiru – 2,50 ha
5) grunty na cele produkcji biomasy ( recykling, odzyskanie odpadów ) – 1,53 ha
2. Budynki i obiekty komunalne:
W zasobach komunalnych Gminy na dzień 01.01.2012 r. znajduje się;
1) 129 budynków mieszkalnych, w tym:
- 30 budynków ze 100 % udziałem Gminy,
- 99 budynków, które stanowią współwłasność z osobami fizycznymi
W 30 budynkach ze 100 % udziałem Gminy znajduje się 186 lokale mieszkalne.
W Mieście Świerzawa jest 24 lokali użytkowych o pow. 1.359,44 m2
W Gminie Świerzawa jest 4 lokale użytkowe o pow. 138,24 m2

2) Świetlice wiejskie – 10
3) Remizy OSP – 9
4) Place zabaw – 8
5) Kościół - 1
6) Budynki szkolne – 5 ( sala gimnastyczna )
7) Młodzieżowe schronisko turystyczne – 1
8) Centrum Kultury Sportu i Turystyki – 1
9) MGOKSIR - 1
10) Ośrodki zdrowia – 2
11) Warsztat Terapii Zajęciowej – 1
12) Ratusz - 1
13) Przystanki – 30 ( Miasto – 2, Gmina – 28 )
14) Budynek Zarządu Lokali Gminnych – 1
15) Amfiteatr – 1
16) Pom. Rady Sołeckiej - 1
3. Infrastruktura komunalna:
1) drogi; gmina jest właścicielem 581 km dróg gminnych z tego;
- drogi miejskie 6 km w tym;
> drogi asfaltowe – 4 km
> drogi tłuczniowe – 2 km
- drogi zamiejskie – 45 km w tym;
> drogi asfaltowe – 26,91 km
> drogi tłuczniowe, gruntowe – 18,09 km
- drogi dojazdowe do gruntów rolnych – 530 km
2) wodociągi - posiada 4 miejscowości
3) kanalizacja - posiada 2 miejscowości
4) cmentarze – na terenie Gminy znajdują się 4 cmentarze w miejscowościach Nowy Kościół,
Podgórki, Rząśnik i Świerzawa które zajmują 4,77 ha.
5) obiekty sportowe – obiekty sportowe zajmujące pow. 12,23 ha, w tym 3,94 ha to Zespół
boisk ORLIK z dwukondygnacyjnym budynkiem zapleczem sportowym, stadionem, basenem
kąpielowym.
6) zieleń - Komunalne tereny zielone Miasta i Gminy zajmują 29 ha z tego:
- lasy komunalne – 25 ha,
- parki – 4 ha.
II. Zmiany zaistniałe w mieniu komunalnym w okresie 01.01 do 31.12. 2012 r.:
II.a. Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
Planowana sprzedaż nieruchomości gminnych w 2012 roku:
1) Sprzedaż lokali mieszkalnych realizowana na wniosek najemcy – 20 szt. - 60.000 zł
2) Sprzedaż lokali użytkowych realizowana na wniosek najemcy:
 Świerzawa – Plac B. Piasta 1 - wartość 85.890 złotych
3) Sprzedaż lokali użytkowych w drodze przetargu:
 Świerzawa – Plac Wolności 29 – wartość 7.400 złotych
 Świerzawa – Plac Wolności 3 - wartość 50.000 złotych
4) Działki pod zabudowę garażową położone w Świerzawie przy ulicy Ogrodowej.
Dziesięć działek o numerach ewidencyjnych od 433/2 -433/11 ( pow. 1 szt.- 22m2.).
Wartość ogólna – 11.510 złotych
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5) Działki pod zabudowę mieszaną - 2 działki położone w Nowym Kościele - wartości 139.000 zł.
6) Działka pod zabudowę mieszaną nr 349 o pow. 0.14 ha położona w Dobkowie – wartość
28.900 zł.
7) Nieruchomość zabudowana położona w Nowym Kościele przy ulicy Szkolnej 17 – wartość
38.300 zł
Planowane wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych – 421.000 złotych
II.b. Nieruchomości gminne zbyte w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
1. Sprzedaż w formie bezprzetargowej
Sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców realizowana jest z zastosowaniem 95 %
bonifikaty od wartości lokalu mieszkalnego.
1) Sprzedano 12 lokali mieszkalnych o wartości 749.280 złotych a po zastosowaniu
bonifikaty uzyskano dochód w wysokości 37.464 zł.
2) Sprzedano na rzecz najemcy budynek gospodarczy numer 38A położony w Dobkowie o
wartości 13.500 zł, uzyskany dochód 13.500 zł.
3) Sprzedano 2/6 części działki numer 554/2 o pow. 350 m2 położonej w Starej Kraśnicy o
wartości 1.086,00 zł, uzyskany dochód 1335,00 zł.
Wartość mienia sprzedanego w drodze bezprzetargowej wynosi 763.866 zł, uzyskany dochód
52.299 zł.
2. Sprzedaż w drodze przetargu
Wartość ogółem 228.479,60 zł., uzyskany dochód 255.661.90 zł w tym:
1) nieruchomość gruntowa niezabudowana numer 319/2 o pow.0,08 ha i numer 387/12 o pow.
0,0723 ha położona w Świerzawie przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową o wartości –
34.076 złotych, uzyskany dochód 34.661,65 złotych.
2) nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka numer 430/8 o pow. 0.0184 ha położona
Świerzawie przy ulicy Spółdzielczej przeznaczona pod zabudowę garażową o wartości
5.966,6 zł , uzyskany dochód 4.060,65 zł.
3) dwa pomieszczenia mieszkalne o powierzchni użytkowej wynoszącej 36,60 m2 położone
przy ulicy Środkowej 16 w Sędziszowej niespełniające warunków określonych art.2 ustawy z
dn.24.06.1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. Z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn.
zm.) o wartości 34.620,zł, uzyskany dochód 14.800 zł.
4) trzy lokale użytkowe położone w Świerzawie przy placu Wolności 3, 29 i przy ulicy
Złotoryjskiej 3
o wartości 153.817 zł, uzyskany dochód 202.139,60 zł.
5) Przekształcono prawo użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności dla ośmiu
działek o łącznej powierzchni wynoszącej 0,7118 ha w tym; pięć nieruchomości zabudowane
budynkami mieszkalnymi.
Wartość przekształconych nieruchomości – 121.160 zł., uzyskany dochód 24.092,6 zł, koszt
opracowania dokumentacji 1.758,90 zł.
6) Ogólna wartość mienia gminnego sprzedanego w okresie od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
wynosi 992.345,60 zł. a uzyskany dochód ze sprzedaży 307,960,90 zł.
3. Nieruchomości wytypowane do zbycia w 2012 roku, których sprzedaż nie została
zrealizowana:
1) lokal użytkowy – Świerzawa – Plac B. Piasta 1 - wartość 85.890 złotych.
( najemca zrezygnował z nabycia lokalu),
2) działki pod zabudowę garażową położone w Świerzawie przy ulicy ogrodowej 10 szt. wartość 11.510 zł.( przeprowadzone przetargi nie doprowadziły do wyłonienia nabywcy )
3) dwie działki pod zabudowę mieszaną położone w Nowym Kościele o wartości 139.000 zł.
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( przeprowadzone przetargi nie doprowadziły do wyłonienia nabywcy )
4) Działka pod zabudowę mieszaną nr 349 o pow. 0.14 ha położona w Dobkowie – wartość
28.900 zł.
( nieruchomość wydzierżawiono osobie fizycznej )
5) Nieruchomość zabudowana położona w Nowym Kościele przy ul. Szkolnej 17 – wartość
38.300 zł
( nieruchomość sprzedano 29 grudnia 2011 r. )
6) W drugiej połowie 2012 r. przeprowadzono aktualizację opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego gruntu dla 42 nieruchomości . Wydatkowano kwotę 9.282,00 zł na
opracowanie operatów szacunkowych określających aktualną wartość dla każdej
nieruchomości.
4. Grunty nabyte przez Gminę:
1) Gmina nabyła nieruchomość gruntową nr 19 o pow. 0,4376 ha w miejscowości Świerzawa
na powiększenia parkingu przy cmentarzu komunalnym za kwotę 6.000,00 zł.
5. Grunty nabyte przez Gminę z tytułu dziedziczenia:
1) Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Gmina z mocy prawa nieodpłatnie nabyła
nieruchomość w użytkowaniu wieczystym o nr ew. 374 o pow. 0,2338 ha w miejscowości
Świerzawa przy ul. Adama Mickiewicza 14.
2) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie nieruchomość o
nr ew. 204 o pow. 0,1000 ha położoną w Rzeszówku.
3) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie nieruchomość o
nr ew. 86 o pow. 0,5000 ha położoną w Rzeszówku.
4) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie lokal
mieszkalny o pow. 37,70 m2 położony w Krzeniowie 2/11 w Nowym Kościele.
5) Postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotoryi Gmina nabyła nieodpłatnie lokal
mieszkalny o pow. 46,20 m2 położony przy ul. Jeleniogórskiej 4/1 w Nowym Kościele.
6. Ogółem z mienia gminnego w 2012 r. osiągnięto dochody 449.041,46 zł z tego:
- ze sprzedaży – 359.400,54 zł.
- czynsz dzierżawny za grunty – 60.020,73 zł.
- użytkowanie wieczyste gruntów – 3.768,69 zł.
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności –
25.851,50 zł.
W załączeniu:
1. Załącznik nr 1 – Zestawienie nieruchomości
gminnych zbytych w okresie od 01.01.-31.12.2012 r.
2. Załącznik nr 2 – Zestawienie lokali mieszkalnych zbytych od 01.01.-31.12.2012 r.
3. Załącznik nr 3 – Zestawienie nieruchomości zbytych w formie bezprzetargowej od
01.01.-31.12.2012 r.
4. Załącznik nr 4 – Zestawienie nieruchomości zbytych w drodze przetargu od 01.01.31.12.2012 r.
5. Załącznik nr 5 – Wydatki od 01.01-31.12.2012 r. z zakresu gospodarki
nieruchomościami
6. Załącznik nr 6 – Zestawienie mienia gminnego za rok 2012

Sporządziła: Halina Stępniewska i Paulina Grądalska
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