
INFORMACJA  

o stanie mienia komunalnego Gminy Cisek za okres do 31 grudnia 2012 r.  

Stan mienia komunalnego Gminy Cisek na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:  

1. Grunty ogółem 208,6754 ha na wartość 1.615.228,20 zł, w tym:  

a) użytki rolne 7,8703 ha na wartość 43.231,70 zł,  

b) działki zabudowane i niezabudowane 14,4106 ha na wartość 572.975,80 zł,  

c) pozostałe grunty 20,4753 ha na wartość 123.616,20 zł,  

d) rowy melioracyjne 38,0227 ha na wartość 193.742,50 zł,  

e) drogi 127,8965 ha na wartość 681.662,00 zł. 

2. Budynki stanowiące własność gminy 39 szt. wartość 16.787.377,19 zł, w tym:  

a) budynki mieszkalne wraz z gospodarczymi 10 szt. wartość 1.124.057,11 zł,  

b) placówki oświaty wraz z gospodarczymi 7 szt. wartość 5.466.039,04 zł,  

c) ośrodki zdrowia wraz z garażami 2 szt. wartość 813.249,67 zł,  

d) pozostałe budynki (siedziba UG, GOK, remizy strażackie, świetlice wiejskie, szatnie na boisku, komunalne, wielofunkcyjny Łany) - 19 szt. wartość 

9.045.571,44 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 26.191.555,21 zł, w tym: 

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



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

4. Uzyskane dochody z tytułu:  

a) czynszu dzierżawnego i użytkowania wieczystego 9674,35 zł,  

b) czynszu najmu lokali mienia komunalnego 160.353,67 zł,  

c) sprzedaży mienia 1800,00 zł. 

5. W 2012roku Gmina Cisek nabyła następujące nieruchomości:  

1) na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego:  

- działki stanowiące lasy o łącznej pow. 0,7985 ha położone w Steblowie ,  

- działki stanowiące drogi o łącznej powierzchni 0,3119 ha położone w obrębie Kobylice, Podlesie, Cisek, Sukowice,  

- działki stanowiące rowy o łącznej powierzchni 0,7262 ha położone w Kobylicach. 

2) na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w K-Koźlu:  

- działkę zabudowaną o pow. 0,1250 ha oraz rolę o pow. 0,2500ha położone w Sukowicach. 

6. W 2012 roku Gmina Cisek nie zbyła żadnej nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE CISEK ZA ROK 2012 (tabela). 

 

Lp. Wyszczególnienie 

Stan na dzień 
Zmiany w roku 

budżetowym 

zwiększenie /+/ 

zmniejszenie /-/ 

Mienie gminy-sposób zagospodarowania 

31.12.2011 

(ha) 

Korekty 

(podział) 

31.12.2012 

(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: 
206,4638  208,6754 +2,2116 192,4021  13,3106 0,8127 2,1500 

- użytki rolne 7,6203  7,8703 +0,2500 1,8554  3,8649  2,1500 

- działki zabudowane i 

niezabudowane  
14,2724  14,4106 +0,1382 12,7779  0,8200 0,8127  

- pozostałe grunty 19,6768  20,4753 +0,7985 11,8496  8,6257   

- rowy melioracyjne 37,2965  38,0227 +0,7262 38,0227     

- drogi 127,5978  127,8965 +0,2987 127,8965     

2. Budynki ogółem: 38  39  39     

- budynki mieszkalne z  

gosp. 
9  10  10     

- budynki oświaty z gosp. 7  7  7     

- ośrodki zdrowia wraz z  

garażami 
2  2  2     

- 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     

 

        WÓJT 

/-/ Alojzy Parys 


