
INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieńsk na 30.09.2007 rok 

 
Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem   :   708,06673      
 
W zasób ten wchodzą grunty: 
 

1. zabudowane o powierzchni 53,6247 ha, w tym: 
  

a) oświatowe o powierzchni   11,29000 ha we wsiach  : 
- Danielów o powierzchni          0,0800 ha 
- Pytowice o powierzchni          0,2400 ha 
- Włodzimierz o powierzchni      0,3000 ha 
- Szpinalów o powierzchni      0,0900 ha 
- Gorzędów o powierzchni      0,4000 ha 
- Gałkowice Stare o powierzchni          0,1100 ha 
- Huta Porajska o powierzchni          2,5800 ha 
 

b) oświatowe niezabudowane o powierzchni 7,3800 ha w tym   : 
- Danielów o powierzchni             3,9100 ha 
- Włodzimierz o powierzchni         1,0000 ha 
- Szpinalów o powierzchni         1,4400 ha 
- Gałkowice Stare o powierzchni             0,4700 ha 
- Huta Porajska o powierzchni             0,5600 ha 
Są to grunty orne, lasy i pastwiska. 
 

c) działki zabudowane na terenie Kamieńska o pow. 6,4940 ha, 
- działka zabudowana – przedszkole o pow.    0,8033 ha 
- działka zabudowana – apteka o pow.                 0,0500 ha 
- działka zabudowana – dom straŜaka o pow.               0,0900 ha 
- działka zabudowana – lecznica weterynaryjna o pow.              0,4500 ha 
- działka zabudowana – budynek Urzędu Gminy o pow.              0,8600 ha 
- działka zabudowana – budynki mieszkalne o pow.              0,0800 ha               - 
działka zabudowana -  szkoła podstawowa i gimnazjum o pow.   2,6633ha                     
- działka zabudowana -  szkoła ponadgimnazjalna o pow.               1,4974 ha 

 
d) działki zabudowane na terenie Gminy Kamieńsk o pow. 28,4607 ha w tym   : 

wsi: Pytowice, Gorzędów, Danielów, Barczkowice, Podjezioro, Koźniewice, 
Piła Ruszczyńska, 

 
2. Grunty przeznaczone pod budownictwo o powierzchni    75.6675 ha     na terenie 

          Kamieńska i Gminy Kamieńsk. 
 
3. Grunty nie przeznaczone pod budownictwo o powierzchni      435,49583 ha 
w tym: stadion sportowy, targowisko, grunty orne, łąki pastwiska, lasy        
 i nieuŜytki. 

 
 



 
4. Grunty pod drogami o powierzchni 143,2787 ha, w tym: 

 
Kamieńsk                  o powierzchni                       35,6834 ha 
Pytowice                   o powierzchni                         9,3400 ha 
Gałkowice Stare       o powierzchni                       13,9200 ha 
Gorzędów                o powierzchni              6,4800 ha 
Danielów                  o powierzchni              6,8500 ha 
Barczkowice             o powierzchni            10,9900 ha 
Podjezioro                o powierzchni              1,9900 ha 
Koźniewice               o powierzchni            10,3600 ha 
Napoleonów             o powierzchni              0,1200 ha 
Gałkowice Nowe      o powierzchni                         8,2700 ha 
Ochocice                   o powierzchni              7,9300 ha 
Włodzimierz             o powierzchni              2,4400 ha 
Dąbrowa                   o powierzchni              8,7800 ha 
Siódemka                  o powierzchni              3,7353 ha 
Szpinalów                 o powierzchni              5,9400 ha 

            Huta Porajska           o powierzchni                        10.4500 ha 

SprzedaŜ gruntów: 

Kamieńsk Obręb 7 dz.nr 91/31   pow. 0,0136 ha   sprzedana za kwotę 1.102,- zł + 22% VAT 

Danielów dz.nr 387 pow.1,96 ha sprzedana za kwotę 9.900,-zł 

Ochocice dz.nr 313/3 pow.0,38 ha sprzedana za kwotę 2.120,- 

Razem        pow. 2,3536 ha                                                                                       
Wykup                                                                                                                              
Gałkowice Stare dz.nr 517 pow.0,35 ha   wykupiona za kwotę 12.000,-zł                             
Zamiana                                                                                                                              
Kamieńsk Obręb 2 dz.nr 75/3 pow.0,1373 ha 

zamieniona na :  dz.nr 76/1 pow.0,0039 ha 

                           dz.nr 76/2 pow.0,1194 ha 

                           dz.nr 76/4 pow.0,0039 ha  

Zamiana dokonana bez Ŝadnych rozliczeń finansowych ,czyli bez spłat i dopłat. 

Uzyskano wpływy z tytułu :                                                                                                                 
wieczystej dzierŜawy                                                                       325,00 zł                          
czynsz za dzierŜawę gruntów                                                        7.652,11  zł.                     
czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i uŜytkowych               75.083,05 zł.                     
czynsz za wynajem świetlic wiejskich                                            3.538,- zł. 

Ponadto Gmina posiada udziały w Spółce z o. o.  AMEST  20% pozostawione w zasobach 
Gminy. 

 Kamieńsk dnia 18.10.2007r.                                                                                                


