
 

I N FO R M A C J A 
 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2006 
 
Stan mienia komunalnego w Gminie Cisek na dzie� 31 grudzie� 2006r. przedstawia si� nast�puj�co: 
 
1. Grunty ogółem    -208,03 ha na warto��   1.321.757,zł 

w tym: 
- u�ytki rolne       -8,90 ha   na warto��    42.445 zł 

- działki zabudowane i niezabudowane  -12,87 ha na warto�� 341.693 zł 

- pozostałe grunty    -19,43ha  na warto�� 103.629 zł 

- rowy melioracyjne    -38,64 ha na warto�� 193.188 zł 

- drogi     -128,19 ha na warto�� 640.802 zł 

 
2. Budynki stanowi�ce własno�� Gminy 

Ogółem budynki (szt.)   -37 szt.  na warto�� 9.883.727 zł 
w tym: 
- budynki mieszkalne   -10 szt.  na warto��   302.559 zł 

- budynki szkolne i przedszkola  -7 szt.  na warto�� 5.031.282 zł 

- o�rodki zdrowia wraz z zespołem gara�y -2 szt.  na warto��    137.872 zł 

- obiekty pozostałe                                 -3 szt                     na warto��              97.434 zł               

(cegielnia, była szkoła Miejsce Odrza�skie, Dom Nauczyciela-Łany)  

       
- pozostałe obiekty u�yteczno�ci publicznej: biurowiec Urz�du Gminy, Gminny O�rodek Kultury, 

przedszkola, �wietlice wiejskie, remizy stra�ackie, szatnia na boiskach sportowych, budynek stacji 
uzdatniania wody,  

                                                       – razem 15 budynków na warto��     4.314.580 zł 
 

3. Budowle i urz�dzenia techniczne poło�one na terenie Gminy to: 
- wodoci�gi wiejskie i sie� rozdzielcza     warto��  8.705.838 zł 

-boiska sportowe    -3 szt. 

- boiska dla dzieci i młodzie�y  -3 szt. 

- place rekreacyjno sportowe                     warto��     152.846 zł 

 
4. W roku 2006 Gmina powi�kszyła zasób mienia komunalnego o nast�puj�ce 

nieruchomo�ci: 
-z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działk� poło�on� w Landzmierzu nr 542/2 o powierzchni 0,1670 ha 

stanowi�ca ł�ki, 

- z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działk� poło�on� w Łanach nr 749/4 o powierzchni 0,1816 ha 

stanowi�ca teren rolny. 

- z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działki poło�one w Kobylicach nr 797/19 i 797/18 o powierzchni 

0,1915 ha i 0,5850ha  stanowi�ce pastwisko. 

-z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działk� poło�on� w Przewozie nr 600 

 o powierzchni 0,8200 ha stanowi�ca teren budowlany. 

-z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działk� poło�on� w Przewozie  nr 559/3o powierzchni 1,1685 ha 

stanowi�ca teren rolny 



 

-z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa udział 1/3 cz��ci , działk� poło�on� w Przewozie o powierzchni 

0,0130 ha stanowi�ca drog� 

- z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa , działk� poło�on� w Cisku o pow. 0,0070 ha –rola 

-z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działki poło�one w Landzmierzu nr 111i 180/6 

 o powierzchni 0,0290ha i 0,0270 ha   stanowi�ce drogi 

- z mocy prawa od Skarbu Pa�stwa, działki poło�on� w Steblowie nr 255/2 i 255/3 

o powierzchni 0,1300 ha i 0,0800ha stanowi�ca teren zieleni. 

 
5. W roku 2006 Gmina sprzedała z mienia komunalnego nast�puj�ce nieruchomo�ci: 

a) w formie przetargu: 
1. nieruchomo�� niezabudowan� roln� oznaczon� geodezyjnie jako działka nr 174/3, o 

powierzchni 0,2500 ha poło�ona w obr�bie Podlesie za kwot� 3.030 zł, 

2. nieruchomo�� niezabudowan� pod eksploatacj� piasku i �wiru składaj�c� si� z działek: 

286, 383, 388, 371, 374  o powierzchni 6,5967 ha za kwot� 288.420 zł. 

3. nieruchomo�� roln� oznaczon� jako działka nr 302 o pow. 0,3510 ha  
        poło�on� w Bła�ejowicach za kwot� 3.030,00zł 

            b/ bezprzetargowo: 
                          
                       1/ nieruchomo�� niezabudowan� roln� o nr działki 215 poło�on� w Miejscu  
                           Odrza�skim o pow. 0,0202 ha za kwot� 626,00zł 
 
6. Dochód uzyskany z tytułu czynszu dzier�awnego za dzier�aw� u�ytków rolnych- 1.306,zł 

Dochód uzyskany z tytułu u�ytkowania wieczystego-  1.702 zł 
 
 

7. Planuje si� z zasobów mienia komunalnego Gminy sprzeda� w formie przetargu nast�puj�ce 
nieruchomo�ci: 

- nieruchomo�� zabudowan� obiektem po cegielni w Łanach działka nr 501, 

- nieruchomo�� zabudowan� Dom Nauczyciela w Łanach działka nr 986/4, 

- nieruchomo�ci niezabudowane  pod u�ytki  kopalne w Kobylicach. 

 


