
INFORMACJA 
o stanie mienia gminnego Gminy Kamieńsk na 2003 rok 

 
Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem: 689,8572 ha 
 
W zasób ten wchodzą grunty: 
 

1. zabudowane o powierzchni 36,5837 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. 2,3333 ha, 
- działka zabudowana – przedszkole o pow.    0,8033 
- działka zabudowana – apteka o pow.     0,0500 
- działka zabudowana – dom straŜaka o pow.   0,0900 
- działka zabudowana – lecznica weterynaryjna o pow.  0,4500 
- działka zabudowana – budynek Urzędu Gminy o pow.  0,8600 
- działka zabudowana – budynki mieszkalne o pow.  0,0800 

d) działki zabudowane na terenie Gminy Kamieńsk o pow. 22.9604 ha 
w tym: 

wsi: Pytowice, Gorzędów, Danielów, Barczkowice, Podjezioro, 
Koźniewice. 

 
2. Grunty przeznaczone pod budownictwo o powierzchni 76.5393 ha            

na terenie Kamieńska i Gminy Kamieńsk. 



3. Grunty nie przeznaczone pod budownictwo o powierzchni 428.57554 ha 
w tym: stadion sportowy, targowisko, grunty orne, łąki pastwiska, lasy        
i nieuŜytki. 

4. Grunty pod drogami o powierzchni 140.7787 ha, w tym: 
 
Kamieńsk o powierzchni   35,6834 ha 
Pytowice o powierzchni      9,3400 ha 
Gałkowice Stare o powierzchni  12,0900 ha 
Gorzędów o powierzchni     6,3400 ha 
Danielów o powierzchni     6,8500 ha 
Barczkowice o powierzchni   10,4600 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 
  
Na dzień dzisiejszy zostały poczynione przygotowania w sprawie przyjęcia na 
własność Gminy Kamieńsk gruntów Skarbu Państwa na podstawie art. 13 
ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. 
Nr 57 poz. 299 z 1995 r. z późn. zm.)                                                                                               
. 
Gorzędów działka nr 1259   o pow.   0.14 ha droga 
Barczkowice działka nr 561 o pow.   0.14 ha droga 
Barczkoeice działka nr 564  o pow.   0.39 ha droga  
 
Następne trzy wnioski są w trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych 
do wystąpienia do Wojewody Łódzkiego na pow.19.95 ha.  
 
 
Na rzecz Gminy Kamieńsk zostały zakupione grunty w miejscowości Kamieńsk 
w miejscowości Koźniewice 
Działka    nr 681     o pow. 0,57 ha     za kwotę  3.990.- zł. 
Działka    nr 688     o pow. 0.12 ha     za kwotę     840.- zł. 
Działka    nr 704     o pow. 0,51 ha     za kwotę  3.570,- zł. 
Działka    nr 708     o pow. 0.72 ha.    za kwotę  5.040.- zł. 
Działka    nr 701/2 



                 Nr 702        o pow. 1.04 ha    za kwotę   5.200.- zł. 
Działka    nr 701/1      o pow. 0.58 ha    za kwotę   2.900,- zł. 
Działka    nr 741         o pow. 1.65 ha    za kwotę 11.550.- zł. 
Działka    nr 700         o pow. 0.29 ha    za kwotę   1.450.- zł 
Działka    nr 608         o pow. 1.03 ha    za kwotę   2.600,- zł     
Działka    nr 634         o pow. 0.85 ha    za kwotę   4.250 ,-zł   
Razem:                        o pow.7.36 ha     za kwotę 41.390.- zł. 
 
Wykupiono działkę nr 40/2 o pow. 0.1551 ha połoŜonej w Gorzędowie za 
kwotę 1.000 zł   
Na poszerzenie drogi w Gorzędowie. 
Ponadto wykupiono działkę w miejscowości Kamieńsk Obręb 5 
Działka nr 59/1 o pow.0.0384 ha zabudowaną  za kwotę 70.000,- 
Na pasaŜ  
W roku bieŜącym  zostały sprzedane grunty będące własnością Gminy 
Kamiensk. 

W miejscowości Kamieńsk. 
Działka   nr 86/1     obręb 7 o pow.  0.0928 ha  za kwotę        1.100. - zł. 
Działka   nr 82/4     obręb 7 o pow.  0.0964 ha  za kwotę        9.742. - zł 
Działka   nr 87/4     obręb 7 o pow.  0.0894 ha  za kwotę      11.100. - zł. 
Działka   nr 260      obręb 6 o pow.  0.2503 ha  za kwotę        7.242. - zł 
Działka   nr 32        obręb 3 o pow.  0.9121 ha  za kwotę        6.512. - zł 
Działka   nr 25/2     obręb 8 o pow.  0.1305 ha  za kwotę       30.300.- zł. 
Działka   nr 25/4     obręb 8 o pow.  0.1740 ha  za kwotę       42.500.- zł 
Razem:                                               1.7455 ha za kwotę     108.496.- zł 
   

 

 

 

 

 

 


