
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego Gminy Kamieńsk na 2006 rok

Zasoby gruntów gminnych wynoszą ogółem   :   705,91973 ha

W zasób ten wchodzą grunty:

1. zabudowane o powierzchni 49,4640  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 ha
- działka zabudowana – apteka o pow.                        0,0500 ha
- działka zabudowana – dom strażaka 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 

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       437.50953  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

Sprzedaż gruntów:

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/1  pow.  0,0793 ha  sprzedana za       13.130,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/2  pow.  0,0818 ha  sprzedana za       13.540,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/3  pow.  0,0766 ha  sprzedana za       12.860,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 84/2  pow.  0,0074 ha  sprzedana za            469,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/6  pow.  0,0864 ha  sprzedana za       12.930,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/7  pow.  0,0811 ha  sprzedana za       12.120,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 90/8  pow.  0,1000 ha  sprzedana za       14.850,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 92/1  pow.  0,0256 ha  sprzedana za          1.600,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 65/2  pow.  1,0000 ha  sprzedana za         15.560,00 zł.

Kamieńsk Obręb 4 dz. Nr 91/30  pow.  0,0136 ha  sprzedana za         1.102,00 zł.

Szpinalów             dz. Nr 9/1       pow.  0,4221 ha  sprzedana za          2.325,00 zł.

Barczkowice         dz. Nr 125/2  pow.  0,3200 ha  sprzedana za          3.890,00 zł.

R a z e m                                           2,2939 ha                                   104,376,00 zł.



Wykup

 Danielów dz. 96/4     o powierzchni 0,0130 ha  wykupiona za      2.489,20 zł.

Danielów dz. 96/5     o powierzchni 0,1506 ha  wykupiona za      10.000,00 zł.

Koźniewice  dz. 743     o powierzchni 2,66 ha  wykupiona za      13.600,00 zł.

R a z e m                                          2.8236 ha                               26.089,20 zł.

Uzyskano wpływy z tytułu :

     -   wieczystej dzierżawy                                                                         266,39 zł.

 - czynsz za dzierżawę gruntów                                                         92.555,31 zł.

- czynsz za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych                   18.577,04 zł.

- czynsz za wynajem świetlic wiejskich                                              2.300,00 zł.

Ponadto posiadamy udziały w Spółce z o. o. AMEST KAMIEŃSK  20% pozostawione w 
zasobach gminy.


