
INFORMACJA 
o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieńsk na 30.09.2008 rok 

 
Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem   :   713,83653      
 
W zasób ten wchodzą grunty: 
 

1. zabudowane o powierzchni 53.1668ha, w tym: 
  

a) oświatowe o powierzchni         10,8343 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          2,1243ha 
 

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. 6,4918 ha, 
- działka zabudowana – przedszkole o pow.    0,8011 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      426,76253 ha 
w tym: stadion sportowy, targowisko, grunty orne, łąki pastwiska, lasy        
 i nieuŜytki. 

 
 



 
4. Grunty pod drogami o powierzchni 158,2397 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 
            Piła Ruszczyńska       o powierzchni 14,9610 ha 

 

1.   S  p  r  z  e  d  a  Ŝ  

 

Gorzędów      dz. nr   870/26  pow. 0,0886 ha    sprzedana za kwotę      7.900.-   

+ 22% VAT 

                       dz. nr   870/28  pow. 0,0786 ha     sprzedana za kwotę      8.500,-   

+ 22 % VAT 

                      dz. nr   870/31   pow.  0,0687 ha     sprzedana za kwotę    5.800,-   

+ 22 % VAT 

Kamieńsk Obręb 8 dz. nr 25/5 pow. 0,1344 ha    sprzedana za kwotę   17.399,-  
+ 22 % VAT 

   



Ochocice dz. nr 320/1 pow. 0,87 ha                              sprzedana za kwotę      

8.000,-  

                 dz. nr 281  o pow. 0,59 ha  sprzedana za kwotę  5.960.- + 22 % VAT 

Ruszczyn  dz. nr 66 o pow. 0,61 ha  sprzedana za kwotę  4.450,-  

  

Gałkowice Nowe dz. nr 175/2 o pow. 1,04 ha sprzedana za kwotę 8.219,- zł 

   

Danielów  dz. nr 268 a  o pow. 0,17 ha za kwotę 10.350,-  + VAT 

                  dz. nr 222/5 o pow. 1,8087 ha za kwotę 15.980,-  

  

 Huta Porajska  lokal mieszkalny Nr 1 wraz z pomieszczeniami przynaleŜnymi 
oraz  z udziałem w gruncie 11142/59716 części  dz. nr 174/3 o pow. 0,4557 ha 
za kwotę 10.720,- 

  

2.   Z  a  k  u  p 

  

Gałkowice Stare dz. nr 250 pow. 1,30 ha       wykupiona za kwotę 15.000,-  

  



3.    Z  a  m  i  a  n  a  

Kamieńsk Obręb 5             dz. nr 189/2   o  pow.   0,0109 ha 

             zamieniona na          

                                             dz. nr 199/2 o pow. 0,0087 ha 

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

4.  SprzedaŜ pod autostradę 

Ochocice      Dz. 73/1 o pow. 0,0187  za kwotę 2.111,- 

                      Dz. nr 65/1 o pow. 0,2033 ha za kwotę 24.294,- 

                      Dz. nr 268/1 o pow. 0,1308 za kwotę 15.997,-  

                      Dz. 269/1 o pow. 0,0944 ha  - za kwotę 11.545,- 

Ochocice c.d. 

                      Dz. nr 329/1 o pow. 0,0771 ha  za kwotę 9.429,- 

                      Dz. nr 628/1 o pow. 0,0180 ha za kwotę  2.201,- 

                      Dz. nr 82 o pow. 0,3705 ha  za kwotę   44.275,- 



Dąbrowa       Dz. nr 18/1 o pow. 0,0518 ha za kwotę 6.221,- 

                       Dz. nr 53/1 o pow. 0,0162 ha za kwotę 1.946,- 

                       Dz. nr 59/1 o pow. 0,0267 ha za kwotę 3.207,- 

 Dąbrowa      Dz. nr 27 o pow. 0,2583 ha za kwotę 29.446,- 

                       Dz. nr 28/1 o pow. 0,2342 ha za kwotę 26.699,- + 35.162,- 

                       Dz. nr 167/1 o pow. 0,0167 ha za kwotę  1.857,- 

                       Dz. nr 191/1 o pow. 0,0457 ha za kwotę  5.210,-  +  36.704,- 

                       Dz. nr 207/1 o pow. 0,1778 ha za kwotę 20.269,-  + 9.640,- 

                       Dz. nr 213/1 o pow. 0,0557 ha za kwotę 6.350,-  + 3.186,- + 214,- 

                       Dz. nr 218/1 o pow. 0,0167 ha za kwotę 1.904,- 

                       Dz. nr 227/1 o pow. 0,0038 ha za kwotę 433,-  

Ochocice       Dz. nr 19/1 o pow. 0,0136 ha za kwotę 1.542,- 

                       Dz. nr 39/1 o pow. 0,0645 ha za kwotę 7.314,- 

                       Dz. nr  201/1 o pow. 0,0152 ha za kwotę 1.766,- 



                       Dz. nr 222/1 o pow. 0,0052 ha za kwotę 590 ,- 

                       Dz. nr 247/1 o pow. 0,0050 ha za kwotę 567,- 

                       Dz. nr 278/2 o pow. 0,0407 ha za kwotę 4.615,-  

                       Dz. nr 381/1 o pow. 0,0178 ha za kwotę 2.068,- 

Kamieńsk Obręb 9   Dz. nr 20/1 o pow. 0,4322 ha  za kwotę 55.797,- 

                                  Dz. nr 22  o pow. 0,2924 ha za kwotę 37.749,- 

Kamieńsk Obręb 1  Dz. nr 100/1 o pow. 0,0800 ha za kwotę 11.552,- 

Kamieńsk Obręb 4  Dz. nr 3/1 o pow. 0,0535 ha za kwotę 7.180,- 

  

Kamieńsk Obręb 2  Dz. nr 16/1 o pow. 0,0445 ha za kwotę 6.266,- 

                                  Dz. nr 21/1 o pow. 0,0034 ha za kwotę 461,- 

                                  Dz. nr 21/2 o pow. 0,0432 ha za kwotę 6.083,- 

                                  Dz. nr 82/1 o pow. 0,0834 ha za kwotę 11.743,- 

                                  Dz. nr 108/1 o pow. 0,0162 ha za kwotę 2.281,- 



Kamiensk Obręb 1     Dz. nr 72 o pow. 0,3098 ha za kwotę 44.735,- 

Koźniewice                  Dz. nr 858/1 o pow. 0,0087 ha za kwotę 976,-  +  1.941,- 

Koźniewice                  Dz. nr 912/1 o pow. 0,0135 ha za kwotę 1.515,- 

Kamieńsk Obręb 1     Dz. nr 24/1 o pow. 0,0166 ha za kwotę 2.209,- 

                                     Dz. nr 61/1 o pow. 0,0101 ha za kwotę 1.344,- 

                                     Dz. nr 64/1 o pow. 0,0629 ha za kwotę 8.372,- 

                                     Dz. nr 83/1 o pow. 0,1175 ha za kwotę 15.639,- 

Kamieńsk Obręb 9    Dz. nr 2/1 o pow. 0,0119 ha za kwotę 1.524,- 

Kamieńsk Obręb 4    Dz. nr 148/1 o pow. 0,0248 ha za kwotę 3.177,- 

                                    Dz. nr 150/1 o pow. 0,4727 ha za kwotę 59.844,- 

Kamieńsk Obręb 1    Dz. nr 73 o pow. 0,1678 ha za kwotę 41.164,- 

Kamieńsk Obręb 4    Dz. nr 20/1 o pow. 0,0424 ha za kwotę 5.643,- 

Huta Porajska            Dz. nr 174/1 o pow. 0,2416 ha za kwotę 28.802,- 

Kamieńsk Obręb 1    Dz. nr 104/1 o pow. 0,0323 ha za kwotę 4.299,- 



Pytowice                     Dz. nr 721/1 o pow. 0,0145 ha za kwotę 1.627,- 

  

5.   Wieczysta dzierŜawa        183,- 

  

6.   Czynsz dzierŜawny    -    7.008,61 

  

 

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

 Kamieńsk dnia 17.10.2008 r.                                                        

                                       

              


