
INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieńsk na 2004 rok

Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem: 705,7637 ha

W zasób ten wchodzą grunty:

1. zabudowane o powierzchni 41,9204  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 strażaka 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. 28,2971 ha 
w tym:

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



2. Grunty  przeznaczone  pod  budownictwo  o  powierzchni  76.5393 ha . 
na terenie Kamieńska i Gminy Kamieńsk.

3. Grunty nie przeznaczone pod budownictwo o powierzchni 436,64534 ha 
w tym: stadion sportowy, targowisko, grunty orne, łąki pastwiska, lasy       
 i nieużytki.

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

Wojewoda Łódzki w drodze darowizny przekazał Aktem notarialnym Rep. Nr 
1986/2004 nieruchomość Skarbu Państwa położonej w obrębie Piła Ruszczyńska 
na rzecz Gminy Kamieńsk – jest to nieruchomość zabudowana o pow. 5,3367 ha. 
Wartość  darowizny   -  264.000  zł .  z  przeznaczeniem  na  schronisko  dla 
bezdomnych zwierzat 

Sprzedaż gruntów

Kamieńsk Obręb 7 działka nr 91/26 o powierzchni 0,0137 ha  sprzedana za kwotę  1.110,00 zł

Kamieńsk Obręb 7 działka nr 91/27 o powierzchni 0,0137 ha  sprzedana za kwotę  1.110,00 zł

Kamieńsk Obręb 8 działka nr 25/3 o powierzchni 0,0109 ha    sprzedana za kwotę     910,00 zł

Kamieńsk Obręb 8 działka nr 26 o powierzchni 0,0236 ha     sprzedana za kwotę    2.570,00 zł

Podjezioro działka nr 15/2 o powierzchni 0,95 ha                   sprzedana za kwotę    3.762,00 

zł

Barczkowice działka nr 25 o powierzchni 0,30 ha                   sprzedana za kwotę   1.280,00 zł 

Barczkowice działka nr 292 o powierzchni 1,43 ha                sprzedana za kwotę    9.142,00 zł



Wykup gruntów

Barczkowice działka nr 543 o powierzchni 0,41 ha wykupiono za kwotę                4.400,00 zł.

Koźniewice działka nr 632 o powierzchni 0,40 ha wykupiono za kwotę                  2.800,00 zł.

Koźniewice działka nr 709 o powierzchni 0,81 ha wykupiono za kwotę                  2.850,00 zł.

Koźniewice działka nr 725 o powierzchni 0,59 ha wykupiono za kwotę                  1.550,00 zł.

Koźniewice działka nr 963/1 o powierzchni 0,43 ha wykupiono  za kwotę              1.350,00 zł.

Za wieczystą dzierżawę gruntów uzyskano kwotę  325,00 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu wydzierżawionych  gruntów i lokali mieszkalnych i użytkowych 

-  23.020,92 zł. 

Ponadto  posiadamy  udziały  w  Spółce  z  o.  o.  SATER  POLSKA  20  % 
pozostawione w zasobach gminy. 

  

Sporządził:


