
INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ROZWIENICA

/s stanu na dzien 31.12.2012w u na dzlen J l.l Ż.ŻU I'Żr
L.p. Sołectwo Pow. w

ha
Przeznaczenie w MPO Wartośó gruntu

wzł
1 Bystrowice 10,8411 Tereny budowlane i

infrastruktury komunalnei
69.618,13

2. Chorzów 26,0903 Tereny budowlanę i usług,
użytki rolne i leśne

r46.548,55

3. Cząstkowice 46,1705
Tereny budowlane,

infrastruktury komunalnej i
upraw rolnvch

314.803,68

4. Czudowice 27,5099
Tereny budowlane,

infrastruktury komunalnej i
upraw rolnych

Ż29.073,35

5. RoŹwienica 71,0981 Tereny budowlane i
usługowe, użytki rolne i

leśne

635.388,20

6. Rudołowice 59,1234 Tereny budowlane i usług
oraz infrastruktury

komunalnei

396.999,99

7. Tyniowice 14,Ż969 Tereny budowlane, użytki
rolne, leśne i infrastruktury

komunalnęi

263.084,90

8. Węgierka 49,28885 Tereny budowlane, usług,
sportu i turystyki, użytki

rolnó i leśne i infrastrukturv
komunalnei

403.487,38

9. Więckowice 9,5064 Tereny budowlane, i
infrastruktury komunalnei

16.868,44

10.

Wola
RoŹwienicka 61,5048

Tereny budowlane,
infrastruktury komunalnej i

upraw rolnvch

384.007,58

11 Wola
Węgierska

18,8382 Tereny budowlane, upraw
rolnych oraz infrastruktury

komunalnei

107.652,55

12. Mokra r0,9871 Tereny budowlane, upraw
rolnych oraz infrastruktury

komunalnei

216 312,00

Razem 405,2536 3.183.843,65

Na podstawie księgi inwentarzowej budynki stanowiące własnośó Gminy posiadająogólnąwartość
4.296.485'50zł.
Budynki te wykorzystywane są zgodnie z ich przeznaczeniem.
Na terenie gminy nie ma gruntów mienia komunalnego niezagospodarowanego.
Do skomunalizowania pozostająjeszcze grvnty mienia wiejskiego w 3 sołectwach /Więckowice,
Bystrowice i Wola Węgierska/.
Czynności tych nie wykonano jeszcze ze wzg\ędu na nieuregulowane stany prawne tych
nieruchomości i brak środków finansowych w kolejnych budżetach na ten cel.
W roku 2012 nie sprzedano gruntów mienia komunalnego.
Zakupiono narzecz Gminy Rozwienica w roku 20IŻr grunt o pow. 0,l l7lhana wartość
18 675,00,00zł połoŻony w Mokrej pod drogi otaz w Czudowicach pod pompownie ścieków .

Na dzień 31 grudnia 2012 wydzierżawione jest:
1 5l,5764ha gruntów mienia komunalnego i crynsz dzierżawny ztego tytułu wynosi 6,350,00Zł.



2. 13lokali handlowych i usługowych w świetlicach i budynkach komunalnych / apteka, sklepy,
policja, ośrodek zdrowia, sala gimnastyczna/ oraz 7lokali mieszkalnych / Agronomówka, lokal
w UG, lokale w Rudołowicach, Tyniowicach, lokale w WDK Roźwienica, Tyniowice,
Rudołowice' Węgierka' Bystrowice l z których łączny czynsz wynosi 48 908,49zł.

Dochody zĘrtliluprzekazania gruntu w wieczyste użytkowanie wynoszą 3 I88,20zł.

Krłłłiński


