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INFORMACJA
STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

GMINY I N'INSTA
CZERWIONKA_ LESZCryNY



Informacja o stanie mienia komunalnego
za okres od L.10.2007r. do 30.09.2008r.

I. W wymi,:nionym okresie Gmina nie nabyla papier6w wartoSciowych.

lI. Gmina p,rsiada nastgluj4ce udzialy:

1. Stan na izieri 1.10.2007r. wynosil og6lem: 24.645.992,7721
w tym:
a) udnatry w Agencj i Rozwoju Przedsiqbiorczo5ci

S.A. W Zorach o wartoSci
b) 100% udzial6w w Przedsigbiorstwie Wodoci4g6w

i Kanalizacji Spolka zo.o.Leszczyny o warto6ci
c) udziahr w T,akJadach Drobiarskich Spolka z o.o.

Leszcz',yny o warto$ci
d) 78% udzial6w w Sp6tce z o.o.,,Kurier"

Czerwionka-Leszcryny o warto6ci

2. Gmina w okresie od 1.10.2007r. Do 30.09.2008r. nie nabylaindnych udzial6w.

3. Gmina vy pnedmiotowym okresie nnniejsryta posiadane udzialy w zvvdrryku z likwidaciq
sp6lki ,,K.urier".

30.000,0021

24.391.500,00z,1

185.492,7721

39.000,0021

24.606.992,7721

30.000,0021

24_391.500,002\

185.492,7h]

4. Stan na daefi 30.09.2008r. wynosi og6lem:
w tym:
a) udzial5' w Agencji Rozwoju Przedsigbiorczo*ci

S.A.wZorach owarlo6ci
b) 100% rdzial6w w PnedsiEbiorstwie Wodociqg6w

i Kanalizacji Sp6lka za,o.Leszcryny o wartoSci
c) udziafu' w Zakladach Drobiarskich Sp6lka z o.o.

Leszc4,ny o wartoSci
d) udzial5'w Sp6lce z o.o.,,Kurier"

Czerwionka- I-eszczyny o warlo$ci 0,0021

III. Obr6t mir:nie.tn komunalnyrr:
Stan mierria komunalnego Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny na dzierl 1 pazdziernika
2007r. wlnosil 174.673.391,85 il.
W okresie od I puidaemika 2007r. do 30 wrzeSnia 2008r. mial miejsce waost przychod6w
mienia llomunalnego Wprzez zakup, nieodplamie otrzymanie na og6lnq warto$c
28.656.48:'7,12 zl., oraz roznh6d mienia w nastgtstwie spndazy, likwidacji 6rodk6w
trwatych rrraz nieodplatnego ich prznkazanta na og6lnqwarto5C 5.331.188,83 zl.
W wynilcrr powy2sqych zmisn-jakie dokonywaly sig w obrgbie Srodk6w trwalych, stan na
dziei 30 rurze$nia 2008r. w5mosi 197.998.690,14 A.
Z dniem:11.12.2007n z*Nad budzetowy - Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Czervlionce- Leszc4mach zostal przeksztalcony w dwie jednostki organizacyjne:
jednostkg budZetowq pod nazw4 Zax?$ Dr6g i Sfuzby Komunalne (ZDiSK) ormz zakJad,
budzetowy pod nazw4 T:-klad Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM). Skladniki majqtkowe
likwidowrnego zakladu zostaly podzielone pomiedzy obie jednostki. W ZDiSK przyjmujqc
przekaz"ane skladniki majqtkowe dokonano zmian dotyczqpych zaklasyfikowania niekt6rych
Srodk6w trwalych do poszczeg6lnych grup i podgrup rodzajowych KST.



Grupa..(1" - Grunty
l. Stan grunt6w na dziefi 1.10.2007r. wynosil og6lem:

w tym:
- wiec:zyste u2ytkowanie gruntu

2. Zwigkszenia gruntu o l4cznqi

w tym:
- w droCze zamiany z Bankiem Sp6ldzielc4rm

- dzialkaw Czerwionce

- zamiana pomigdzy podgupami- dotyczy dzialek
w Lesz.czynach przy ul. Polnej

Zmniejszmia gruntu o l4cznej

w tym:
- sprzedal grunt niezabudowany

- sprzeda:l grunt zabudowany

- z miama pomiedzy podgrupami - dotyczy dzialek
w Leszc:zynachprzy ul. Polnej

- korekta wartoSci gruntu w Palowicach

4. Stan grunr;5w nad2iefi30.09.2008r. wynosi og6lem:

J .

o wartoSci

o powierzchni
o warto6ci

powierzchni
i wartoSci

o powierzchni
o wartoSci

o powierzchni
o wartoSci

powierzchni
i wartoSci

o powierzchni
o wartoSci
o powierzchni
o wartor{ci

o powierzchni
o wartoSci
o powierzchni
o wartoSci

o powierzchni
o wmtodci

o powierzchni
o wartoSci

na lqpzn4warto6d

o wartoSci

o warto6ci

o wartoSci

o wartoSci

4.254.440,62m2
14.441.708,89z,1

1.157.226m2
2.183.836,6621

6.058,00m2
95.354,0021

659,00m2
24.60A,0A21

5.399,00m2
70.754,4A21

68.525,15m2
123.323,17 zl.

600,00m2
576,00z,1

12.526,15n,*
51.988,17;z1

5.399,00m2
70.754,00z,N

50.000,00m2
5,AAzl

4.191.973,47nf
14.413.739,7221

1.157.226m2
2.183.836,662]

133.042.573,18z,1

13.181 .206,75lz1

87.492,8421

253.634,2721

730.933,57lz1

33.101,74z,N

wtym:
- wieczyste uZytkowanie gruntu

Cg&e.J -Itudynki i lokale

1. Stan na dzieh 1.10.2O07r. wynosil

2. Zwigkszerria
w tym:
- kotlownia w Zespole Szkdrl Nr.2
- termomodemizacja Zespofu Szk6l Nr.2-
Szkola Po<lstawowa Nr.4
- termomolemiz.acja Zespohl Szk6l Nr.2-
GimnazjurnNr.3
- wymiennikownia w sali gimnastycznej
w Gimnazjum Nr.2 w Leszczynach
- modernizacja kotlowni w celu podlqpzenia



do wymjennikowni w Gimnazjum Nr2
w Leszc:rynach
- adaptarja budynku administracyjnego przy
ul. Polnej w Leszc4mach
- moderrizacja budynku OSp Leszczyny
- moderrizacja budynku - drzwi (bramy)
w OSP Clzerwionka
- likwidacja ogrzewania piecowego i termomodernizacja
budynk6w w Centrum Leszcryn o wartoSci
- nieodplatne przyjEcie obiekt6w sportowych
z terenu t3miny i Miasta

o wartoSci

o wartoSci
o wartoSci

o warto5ci

o wanoscr

o warto3ci

o warto5ci

o wartoSci

o warto$ci

o warto5ci

o warto5ci

o warto5ci
o warto$ci

31.902,88z,1

54.290,O0zlt
207.806,9021

14.869,362N

10.248.161,3221

1.056.094,0021

129.493,05z,1

47.972,00;z1

180.888,1321

3.405,0021

29.732"002N

20.017,00z,1

82.200,0021

15.012,69z,N

3.834.898,0821

26.496,00ll,1

31.425,682N

4.066,0221
3.279.603,202tr

t29.493"05z].

- przyjgcie przezUrad Gminy budynku zZakJadu
Gospodarki Mieszkaniowej znaj duj 4cego sig
przy ul.I)r Rostka 7 w Czerwionce
zniartapodgrupy rodzajowej zn ll0 na 105) o warto6ci
- przyjgcie przez ZDiSK przekaz.arrychzZGKiM
w zwi ku z utw orzeriem nowej j edno stki
nizej wyrnienionych budynk6w i budowli:

(zrnianapodgrupy ze lA9 na 105)
- barak typu Rybnik (zrnianaz grupy Z/29
na gruFQ l/10/109) o warto5ci

3. Zmnrejsa;nra na lqpznqwartoS6
w tym:
- likwidacia budynku gospodarczego znajdujqpego sig
przy Domu G6rnikaNr.l w Czerwionce o wartosci
- wyksipg,rwanie budynku przedszkola- wlasno5d Parafii
Rzymsko. Katolickiej w Belku o wartoSci
- likwidacia budynku gospodarczego zrajdujqpego sig

- budyrki przemyslowe
(zmiana podgrupy ze 108 na I01)
- budyrki przemyslowe
(mttanapodgrupy ze 109 na 101)
- budyrki transportu i l4czro5ci
(zrniana podgrupy ze L09 na 102)
- budyrki handlowo- uslugowe
(zrniana podgrupy ze 109 na 103)
- zbionfki, silosy i bud. nragazynowe
(znianrpodgrupy ze 109 na 104)
- budwki biurowe

przy ul.Kopalnianej 7
- sprzeda2 budynk6w mieszkalnych
- nieodplahe prz*azarle prrezZGKiM budynku
znajdujqu;go siq przy ul. Rostka 7 dla Urzgdu
Gminy i Nfiasta (zmiana podgrupy rodzajowej
z ll0 na 105) o warroSci
- przekazaue przez ZGKiM nowopowstalej
jednostce jZDiSK:

- budync6w produkcyjnych, ustugowych
i gospcdarczych (aniana podgrupy ze 108 na I0l)

o wartoSci
- innych budynk6w niemieszkalnych

47972,442I



(zmiana podgrupy rodzajowej ze 109 na 101) o wartoSci
(zmiana podgrupy rodzajowej ze 109 nal02) o wartoSci
(ztnianapodgrupy rodzajowej ze 109 na 103) o wartoSci
(zmianapodgrupy rodzajowej ze 109 na 104) o warto6ci
(zmiara podgrupy rodzajowej ze 109 na 105) o wartoSci

4. Stan na czieir 30.09.2008r.wynosi

Grupa..2"- f]udowle- obiekty in2ynierii lqdowej i wodnej

1. Stan na dzieh 1.10.2007r. wvnosil

na l4czn4warto56

o wartoSci

o wartoSci

o wartoSci

o wartoSci
o warto$ci

o wartosci

o warto3ci
o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci

180.888.1321
3.405,00zzN

29.732,0021
20.017,002t
82.200,002t

142.388.881.852N

19.390.814,8521

13.627.633,5821

7.850.781,552N

6920,292N

25.884,7921

198.756,81z,1
19.400,1221

38.299,80z,1

4.791.854,002N

14-950,40zl

331.400,462t

53A5,782tr
4.928,8021
4.981,262N
5.673,00il
4.100,42z,N

131.009,0021

793.387,5021

339.409,1921

324.396,502N

15.012,692l

2. Zwigkszr,na
w tym:
- kanalizrrcja sanitarna Leszczyny Stare
- oSwietlr:nie uliczne zzasilariem- ul. Rynek
w Czerwionce
- oSwietk:nie uliczne zz.asTlamem- ul. Sloneczna
w Czerwionce
- droga gninna ul. Szyb Zachodni
w Czuchowie
- ogrodzenie zpffi betonowych KS ,,Piasf'
- ogrodzenie systemowe wersji ocynkowanej
obiektu sportowego w Czerwionce
Przl'uI' \Volno$ci 2a

karuzela.,StaS'
huStawka podw6jna
huStawka wagowa podw6jna
zjehdzaJntaz drabink4
hu{tawka podw6jna

3. Zmniejsznia
w tym:

- nieodphfire przyjpcie obiekt6w sportowych
z terenu (iminy i Miasta o wartoSci
- wykonanie ogrodzenia boiska wewnqbznego
na obiekcie sportowo- rekreacyjnym w Belku o warto5ci
-nieodplrrtreprzyjecieprzyNqczywodociqgowych
z terenu (iminy i Miasta Czerwionka- Leszcryny o wartoSci
- zakup urzqdz.eh zabawowych

- przyjgcie pnzez ZDiSK w zwiqeku z utworze,niem
nowej jednostki nizej wymienionych obiekt6w:

- ruroc:.qgi, linie telekomunikacyjne
i elektr oenergetyc ne (z:miatto podgrupy
229 na 2l) o wartoSci
- infrastruktura transportu (zmiana podgrupy
229 na22) o warto$ci

na lqpznqwafio$6

- przekazrurie pvezZGKlM nowopowstalej jednostce ZDiSK:
obiekty irrzynierii l@owej i wodnej pozostale o wartoSci
- barak typu Rybnik (zmiana grupy rodzajowej
22129 na l/10/109) o warto$ci



w tym:
- piec cenftalnego ogrzewania w Przedszkolu w Belku o warto5ci
- kociol ClO,,Pleszek" w Przedszkolu w Belku o wartoSci
- kociol gtzewczy CO zZGKiM o wartoSci

4. Stan na dzieri 30.09.2008r. wynosi

Grupa..4"- Ivlasz.vny. urzadzenia i. aparatv og6lneeo zastosowania

1. Stan na d;2iefi1.10.2007r. wvnosil

4. Stan na dzieh 30.09.2008r. wynosi

Grupa..3" - l(otly i masz.vny energetvczne

1. Stan na dzieh 1.10.2007r. wvnosil

2. Zwiqkszernia
w tym:
- kotly niskoemisyjne EKO-PLUS
- kociol c.o. Viadrus w OSP Leszcryny
- kociol vrEglowy zeliwny CO U 225 dla
Przedszkrla w Belku
- kociol parowy dlaZS w 4
- przyjpcie agregatu pr4dotw6rczego Wzez
ZDiSK (zrniana podgrupy rodzajowej
z4 na3/34/343)

3. Zmnrejsz'nia

2. Zwigkszena
w tym:
- podgnewacz pojemno$ciowy cieplej wody
do Gimnazjum Nr.2
- zakup se-rwera FUJITSUI dla ZGKiM
- zakup zr:stawu komputerowego dla ZGKiM
- przyjgcir: maszyn do obr6bki plastycznej
metali i tvrorzyw sztucznych przez
ZDiSK (zmiana podgrupy rodzaj owej
247 m42:)
- przyjgcir: marizyn i urzqdzeri do
przntNaczanra i sprpzania cieczy i gaz6w
przez ZDi SK (mnana podgrupy rodzajowej
247 na44\
- przjpci<> pozostalych maszyn, vrzqdzefr
i aparat6u' og6lnego zastosowani a przoz
ZDiSK (zniana podgrupy rodzajowej
247 na48)

3. Zmnejszrnra
w fym:
- likwidac.ia sprzQtu komputerowego UGiM
- likwidacia sprzetu komputerowego ZEAS

na l4czn4warto6i

o wartoSci
o wartoSci

o wartoSci
o wartoSci

o wartoSci

na l4czn4warto5i

naNryutqwarto(6

o wartoSci
o wartoSci
o warto$ci

32.679.039,2421

712.059,3521

179.343,6221

152.128,28z,1
6.473,3921

7.773,89z,t
7.420,002t

5.948,062]

14.960,7721

5.564,0021
844,4721

8.552,30z.1

876.442,20z11

1.025.608,9721

69.116,7721

4.280,3sz,N
10.546,902N
3.651,4621

o wartosci

o warto$ci

o wartoSci

na lqpa4warto$6

o wartoSci
o wartoSci

32.963,Mz,l

14.750,002]

2.925,00z,1

127.195,7421

12.174,0821
29.00t,64zl



- likwidarja sprzgtu komputerowego ZGKiM
- likwidarja osuszacza kanalizacyjnego ZGKiM
- likwidarja gilotyny rgcznej ZGKiM
- likwida:j a noiryc gilotynowych ZGKiM
- likwida:ja szlifierki k4towej ZGKiM
- likwida:ja pompy spalinowej ZGKiM
- przekazarne przez ZGI<IM nowopowstalej
jednostce ZDiSK:

- maszyny, vrz4dzema i aparaty do operacji
i proces6w materialowych
- agrep,atu pr4dotw6rc zego (zmiana
podgnrpy rodzajowej z 4 na 3 l34l343)
- przecinarki FS 350 (zmiana podgrupy
rodzajowej z 4 na 5158/58 I )
- wyks iggowanie sprzqtu komputerowego
przekannego przez ZGKiM do ewidencji
Srodk6 w trwalych niskocennych

4. Stan na dzien 30.09.2008r. wvnosi

o warto6ci
o wartoSci
o wartoSci
o warto$ci
o wartoSci
o wartoSci

o wartoSci

o wartoSci

o wartoSci

o wartoSci

na lqpzn4warto5d
o wartoSci

na lqpzn4warto66

o wartoSci
o wartofci
o wartoSci
o wartoSci
o warto5ci
o wartoSci

50.638,06z,1

5.948,46z,1

5.222,2821

10.668,662\.

967.530,0021

253.109,82z,1

656.826,28z,1
262.300.00z,1

4.839,0021
2.258,00zl1
1.280,00il
3.001,0021

54l,00zl
1.624,00rt

3.035,0021

44.808,00lz1

39.040,0021

302.42t,04d.

5.222,284

75.681,1021

2.192,0021
4.828,00zl
4.599,002N
8.249,0021
4.984,00z/.
2.986,10

Grupa..5"- Srrccjalistycme maszyny. urzadzenia i aparalv

1. Stanna da.efi1.10.2007r. wvnosil

2. Zwigkszenia
- zakup koparkoladowarki JCB

3. Zmniejsz:nia
w tym:
- likwida(ja zestaw ogrodniczy TERRA ZGKiM
- likwidacja pokrzesywarki do drzew ZGKiM
- likwidac j a rozdrabni acz-a do ealpd ZGKiM
- likwidac j a odktr-acz-a ogrodn iczego ZGKiM
- lilaaridac j a zaggsr.cz-arki BULLY ZGKiM
- likwidacja przecinarki STHIL ZGKiM
- prznlazanre prz.ez ZGKiM nowopowstalej
jednostce ZDiSK:

- maszlrry, wzqiJzr,ila i natzgdzia rolnicze
i gospoilarki le6nej

- przylpcie przez ZDiSK pnekazany ch z ZGKLM
w zwiqgku z utworzeniem nowej jednostki
nizej wynrienionych maszp:
- maszp5 wzqdzenra i aparaty wierhricze
(zniana todgrupy z 59 nall) o warto5ci
- maszyn:/ do rob6t ziernnych, budowlanyeh
i drogoq'sh (zmiana podgrupy z 59 na 58) o wartoSci
- solarko-posypywarka (-mina grupy
z'l na5/581582-3) o warto6ci
- zamiatayka Brodwey (^iana grupy
z7 na51581582-3) o warto$ci
- przecinarka FS 350 (zniana grupy
z 4 na 5/58i581) o wartoSci



(zmiara podgrupy rodzajowej z 59 na 5l)
(zrniara podgrupy rodzajowej z 59 na 58)

4. Stan na dzieh 30.09.2008r wynosi

Grupa ..6"- t I rz4dzerrjla tecttniczne

1. Stan na dzLeft 1.10.2007r. wynosil

2. ZwiEkszenia
w tym:
- zakup klimatyzatora wr az z osprzgtem
- zakup trblicy,,Smart 48" dla ZS nr 1
- przekazal;ie przez ZGKii[v I nowopowstalej
jednostce ZDiSK:

- uruqdisnta elektroenergetycure i zasilaj4ce
(zniana podgrupy rodzajowej 268 na63)
- dzwigii przenodniki
(zmianrl podgrupy rodzajowej 268 m64)
- vr zqfu Enra nreprzemyslowe
(zrnianl podgrupy rodzajowej 268 r.e 66)

3. Zmnrejsznia
w tym:
- likwida(ja centrali telefonicznej w ZEAS
- likwidac j a pochlaniac za pylu ZGKiM
- przekanvtte pvez ZGKiM nowopowstalej
jednostce ZDiSK:

- pozos lale urz4dznnra techniczne

4. Stan na dzieri 30.09.2008r. wynosi

Grupa ..7."- Srodki transportu

1. Stan na dzief 1.10.2007r. wvnosil
2. Zwigkszenia

w tym:
- zakup samochodu Skoda Super
Sedan Classic
- zakup samochodu ciqiarowego Steyer
- zakup samochodu Renault Kangoo
- prznkazaue przcz ZGKiM nowopowstalej
jednostce jZDiSK:

- samochody cigZarowe
(zrniana podgrupy rodzqiowej 2743 na742)
- samochody cigzarowe
(zrniana podgrupy rodzajowej 2746 na742)

3. Zmniejszenia
w fym:
- likwidacja samochodu Star
- nieodplat Le przekazafre samochodu Nysa-522

o wartoSci
o warto5ci

na lqpzn4wartoS6

o warto$ci
o wartoSci

3.035,0021
44.808,0021

834.255,4021

1.333.049,35zt'1

41.495,332N

7.499,3421
4.659,992N

o warto5ci

o wartoSci

o wartoSci

ol4cmrcj wartoSci

o wartoSci
o wartoSci

o warto5ci

na lqpznqwartoSd

o wartoSci
o warto$ci
o wartoSci

2.117,00z,N

21.A83,00z,1

6.136,0021

34.147 "0021

2.680,00z,1
2.131,00z,N

29.336,004

1.340.397,682/^

3.648,967,39z,1
456.504,Ab|

74.A00,0021
59.500,00d
22.650,00z,1

o wartoSci

o warto$ci

na lqpznqwartoS6

o warto$ci

293.926,4til

6.428,0021

751.016,02z,1

29.939,3621



Towarzy:fwu Sluzby Ochrony Kolei w Rybniku
- likwidacja samochodu Jelcz Smieciarka
- likwidacja samochodu Zuk ZGI<IM
- likwidacja samochodu Zuk ZGKiM
- likwidalja samochodu ciqZarowego Star
- przekazarue przoz ZGKiM nowopowstalej
jednostce ZDiSK:

- samochody specjalne
(zmiana podgrupy z 7 43 rc 7 42)
- ci4gniki
(zniana podgrupy z 7 46 na 7 42)
- zami$arkaBrodwey
(zmiana grupy z 7 na 5/ 581 582-3)
- solarlio-posypywarka
(nntana grupy z 7 na 5 / 58/ 582-3)

o wartoSci
o wartofui
o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci

o wartoSci

o warto$ci

o wartoSci

o warto6ci

na lqgzn4wartoS6

o wartoSci
o warto3ci

o wartoSci

o wartoSci
o warto6ci
o wartoSci

o wartoSci
o wartoSci

na lqpznqwarto6d

o wartosci

12.381,954
34.696,00zl1
7.363,6721

12.243,04z,1
12.577,00z,1

293.926,002N

6.428,4021

302.421,0021

39.040,00a

3.354.455,38214. Stan na dz.efi 30.09.2008r. wvnosi

Grupa..8"- Narzgdzia prz.vrzady. ruchomoSci i wyoosaZenie

1. Stan na d:zief 1.10.2007r. wvnosil

2. Zwigkszenia
w tym:
- zakup kopiarki Canon
- wykonanie punktu informacyjnego
- przyjgcit do ewidencji obiekt6w sportowych
najd$qcych sig na terenie Gminy i Miasta
- nieodple.fire przyj qcie vrzqdzeh zabawowych
w zuviryk t z doposa:Zeniem
Lokalnych Centr6w Integrujqpych
- z-ahrp kosiarki samobieZrej CTH
- zakup kmpletu bramek sportowych

825.500,0521

349.046,78z,.

14.536,80zi.
19.276,002t

123.575,002]

63.144,0021
13.400,40z,1
4.234,88zl

30.799,392\.

8.299,6621
8.296,00z,1
4.500,0021
8.299,90zzt

8.684,844
14.746,9821
9.245,162t
8.300,0021

4.279,0521
9.389,12z,1

30.557,76

5.368,0021

- zakup krntenera gospodarczego dla obiektu
sportowo- rekreacyjnego w Szczejkowicach o warto5ci
- zalr:.ry zestawu zabawowego dla Przedszkola nr I 1

o wartodci
- zakup ze:stawu zabawowego dla Pruedszkola nr 8 o wartofci
- zakup pzfielni elek$canej dla Przedszkola nr I o wartoSci
- zakup ze:stawu zabawowego dla Przedszkolanr 7 o wartoSci
- zalr:ry patelni i kuchni elektrycanej dla PrzedszkoLanr 7

- zakup placu zabavt dla Przedsz,kola nr 6
o wartoSci
o wartoSci

- zakup placu zabawowego dla Pruedszkola nr 3 o wartoScr
- zakup zestawu zabawowego dla Przedszil<ola w Belku o wartoSci
- zakup patelni elektrycznej PE-O2sYdIa Pruedszkola
w Belku
- zakup kcpiarki Kyocera

3. Zmniejszenia
w tym:
- likwidac'ia kabin WC przeno6nych



- 
fikwidacja wiary przystankowqi

- likwidacj amaszqy do pisania ZGKiM
- likwid acj a przepych acz.a kanaliz.ZGKiM
- likwidacj a maszyny do pisania ZGKiM
- Iikwidrcja szlifierki kontowej ZGKiM
- likwidrcja kotla grzewczego ZGKiM

4. Stan na f,2iefi30.09.2009r. wynosi

IV. Dochody uzryskane z gospodarowania mieniem
do 30.09.2(108r. zamknely siE kwot4
w tym:

- ze sptzedary grunt6w
- ze sprzedury mieszkaf komunalnych
- ze sprzeda:iy lokali uzytkowych
- z wiecrystr:go uZytkowania grunt6w
- zdaerimw.r i wynajmu
- z* spvndaiy skladnik6w majqtkolvych
- z przrksztatcenia prawa u4rlkowania
przystuguj E )ego osobom frzy czrrym
w prawo wlasnoSci
- z oplat za z*z4l i u2ytkowanie
- ze zbycia p: raw majqtkolvych

o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci
o wartoSci
o wartofci

7.090,7621
l.I29,A0zN

ll.382,0Azl
7.464,002t
1342,0021
2.782,00z,1

I.143.949,0721

okresie od 01.10.2007r
14.035.605,31z.1

911.470,01a
1.533.741,8A21
1.930.620,A02t

63.791,91z,1
7.978.898,9421
1.494.499,2221

8.648,0021
87.659,26:zl
26.276,I721

komunalnym w

kwota
kwota
kwota
kwota
kwota
kwota

kwota
kwota
kwota



Informacja
o stanie mienia komunalnego

Grupa
w tym po<lgrupa

Stan na
01.1O.2OO7 r.

Przychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- sprzeda2,
- likwidacja,

- nieodplatne
przekazanie

Stan na 30.09.2008 r.

CGoTEMGRUP' /O-8 174 673 3gl,g5 28 656 487,12 5 331 188,83 197 998 690,14

3rupa 0 - Grunty 14 4/1708,8! 95 354,00 123 323,17 14 413 739,72

.rZytki rolne 86 334,0C 0,0( 707U,0C 15 580.0(

lrunty le5ne

,runty zabudowane
zurbanizowane
u tym:

14188 805,5t 95 354,0( 52 569,17 14 231 590,41

tereny mieszkarriowe 1 803 001,31 95 354,0( 51 988,1i 't 846 367.14

tereny przemyslowe 3 279 494,11 0,0( 0,0c 3279 494.1'l

tereny zabudowane
inne 1 032 109,6t 0,0c 0,0( 1 032 109,6t

zurbanizowane tereny
nie zabudowane 6 644 520,9€ 0,0c 576,0C 6 il3 944,9e

tereny rekreacylno
-urypoczynkowe 976 643,3! 0,0( 5,0c 976 638,35

u2ytkikopalne

tereny komunikrcyjne 453 036,13 0,0c 0,0c 453 036,1i

,r2ytki ekologiczne

:ereny r62ne 166 569,31 0,0( 0,0c 166 569.31

rieu2ytki

roda

3rupa I - Budynki
lokale 133442 573,1t 13 {81 206,72 3 834 898,08 142388 88{,85

rudynki niemieszkalrc
vtym: 55922 975,0( 2973U5,4i 425 801,83 58 470 218,6€

budynki pzemyslowe 267 512,4( 228ffiOJ3 0,0c 4%372,53

budynki transpottu
ilacznoSci 174 025,OC 0,0c 174 025,0(

budynkihandlouo
- uslugowe 29732,OC 29732.OC

zbiomiki, silosy
i budynki maqaztnowe 31 488,0C 20 017,0( 0,0( 51 505,0(

budynkibiurore 2521571,A 265 983,0t 0,0( 2787 554,8€



Grupa
w tym porlgrupa

Stan na
O1.10.20O7 r-

Pzychody
- zakupy,

- nieodplatne
otrzymanie

Rozchody
- sprzda2,
- lilaridacja,

- nieodptatne
przekazanie

Stan na 30.09.2008 r.

budynkiszpitali
izakladow opie ki
medycznej

budynkioSwiahr, nauki
i kultury oraz brdynki
sportowe

43 906 092,* 1 963 209,3( 31 42s,6€ 45837 876,1(

budynki produkcyjne,
us{ugowe i gospodar.
dla rolnictwa

53 554,0C 0,0c 52038.02 1 515,9[

inne budynki
niemieszkalne 91427ffi,28 291218.9! 342338,13 I091 637,1(

cudynki mieszkalne 77 119 598,11 10208161,32 3 409 096,2f 83 918 663,1f

okale

Grupa 2 - Obiekty in2ynierii
l4dowei
wodnej

l9 390 8{4,81 13627 633,58 339 4{t9,{f 32 679 039,A

<ompleksowe budorrle na
eren ach przemyslo' nrych 12U7i l ,O1 0,0( 0,0c 1234754.01

urociqgi, linie
elekomunikacyjne
elektroenergetyczne

4 847 121,8t I313  191 ,01 0,0c 13120 312.8e

nfrastruktura transportu I385 179,51 41M6,38 0,0( I826 225,9(

rbiekty inZynierii lqd onej
wodnej pozostale 3 963 759,4€ 4 873 396,1€ 339 409,1S I497 746,41

Brupa3-Kottyimaszryny
enelgetyczne 712059,31 1793/,3,6i 149ffi,77 876 44'2,24

<ofly gzejne i paroue 707 4gg,3l 173395,5e 14 X30,77 865 934,14

maszyny napgdowe
ilerwotne nie zespolone
naszyny elektryczner
Mruj4ce nie zespobne

urbozespoly izespoly
.agregaty)
rlektroenergetlaczne
vyfit6rcze i pzefru6le oraz'eaktory j4drowe

4 560,0( 5 918,0t 0,0( 10 508,0€

Erupa 4 -Maszyny,
urz4dzenia i aparaty
rg6lnego zastcourania

{ 025 608,97 69 118,77 1Xl195,74 967 530,00

frabiarkido metali

naszyny do obr6bki
rlastycznej metali
tworzytr szfucznych

32 963,0( 32 963,0€



Gruper
wtym podgrupa

Stan na
O1.1O.2OO7 r.

Przychody
-zakupy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
- sprzeda2,
- likwidacja,

- nieodptatne
przel.,azanie

Stan na 30.09.2008 r.

naszyny, uzqdzeniit
aparaty w przemysfach
olnych ispo2ywczyr:ft
rg6lnego zastosow:rnia

naszyny iuz4dzenta
)o przetlauania
sprg2ania cieczy i gazfuat

14 750,0( 14 750,0C

riece przemysfowe

paraty do wymiany cieph 96 030,3r 4 280.X 0,0( 100 310,71

"naszyny, urz4dzeniit
aparaty do operacji
oroces6w materiakrwch

147 389,U 66 630,4C 80758,71

rozostale maszyny,
t@zenia iaparaty
rg6lnego zastosowrnia

11 800,0( 2925,0( 3 882,0( 10 843.0C

rozostale maszyny,
tn4dzenia iaparaty
;pecjalizowane i spt njalne
rg6lnego zastosowtrnia,
r tym:

770389,47 14 198,3€ 56 683,34 727 904.49

zespoly komputerowe 770 389,4i 14198,3€ 56 683,34 727 904.49

Grupa 5 - Specjalistyczne
maszyny, utz4&enia
aparaty

25? 109,82 656 826,2t 75 681,{C 834 255,00

naszyny do produkrii
rryrob6w z metali
tworzyw sztucznyclr

naszryny do obr6bki
pzerobu drewna,

rodukcjiwyrob6w
zdrevtnaoraz
naszyny papiemicee
poligraficzne

18 000,0c 0,0c 18 000,0c

naszyny dla przemy'du
rurorrc6w mineralnrch
naszyny turzqdzenia
lo produkcjiuryrob6w
nd6kienniczych
odzieZourydt oraz

lo obr6bkii produkcii
rryrob6w ze sk6ry

maszyny, urz4dzenut
aparaty przemys{6ru

'olnvch

maszyny, urzqdzeniit
aparaty przemysl6vv

spoZwczych



Grupir
w tym podgrupa

Stan na
01.10.2OO7 r.

Przychody
- zakuPy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
-sprz&a2,
- likwidacja,

- nieodplatne
przekazanie

Stan na 30.09.2008 r.

naszyny urzqdzenie
aparaty przemysl6rv
:hemicznych
Taszyny, uzqdzeniit
aparaty wiertnicze,

76micze, gazantnicze,
rdlewnicze, geode4{ne
kartograficzne

3 035,0( 3 035,0(

Taszyny do rob6t
ziemnych, budowlanych
drogorvych

123 301,0t 653791,2t 0,0( 777 092,3i

naszyny, urzqdzeniit
narzgdzia rolnicze
gospodarki leSnej

111808,7i 75 681,1( 36127,67

Grupa 6 - Urzqdzenfia
lechniczne { 333 049,31 4{ 495,33 u 14I,Oa I 340 397,68

:biomiki naziemne

rz4dzenia i aparaty energii
rlektrycznej 52464.4( 0,0c 0,0c 524M,4C

arz4dzcniatele
radiotechniczne orcv

aparaty do telefonii
113 467,94 0,0( 2 680,0( 110 787,94

;rzqdzenia
:lektroenergetyczne
rrqdotw6rcze izaisik$rye

8135.7t 2 1 1 7 , O C 0,0c 10 252,7t

lMgi iprzeno6niki 55 265,5( 21083.0( 76 348,5(

t@zenia przemyslore 946 555,6( 7 499,y 0,0c 954 054,94

rz4dzenianieprzenrysfr rwe 99160,0( 6136,0( 0,0c 105 296,0(

rozostab urzqdzeniir
echniczne 58 000,1: 4 659,9t 31 467,0C 31 193,1

3rupa 7 - $rodki
ransDortu 3 648 967,3! 456 504,0'1 75{ 016,02 3 38t 4ti5,31

abor szynowy nazbrnny

notorylde, przyaepl

samochody osobowe 119 925,0( 74 000,0c 0,0( 193 925,0(

samochody cig?aroure 953 034,0f 3a2 W4,O1 32183,71 1 303 354,3r

;amochody specjalne 1779214,34 0,0c 397 601,3t 1 381 613,0:

rutobusy i autokary 335 559.9f 0,0( 12 381,9t 323178,OC

iqgniki 120 093,0t 6 428,U 113 665,0(

raczepy iprzyeegy 334186,0( 302 421.0( 31 765,0C

nzostaly tabor 6 955,0( 0,oc 6 955,0C



Gruea
w tym podgrupa

Stan na
01.1O.2OQ7 r.

Przychody
- zakupy,

- nieodptatne
otrzymanie

Rozchody
- spzedaa,
- liknvidacja,

- nieodplatne
przekazanie

Stan na 30.09.2008 r.

Grupa 8-- Narzgd;zia,-
przyrz4dy, ruchomo6ci
iwyposatenie

825 500,0€ 349 006,78 30 557,76 { 143 949,0?

tar4dzia, przyrz4ly,
ipraurdziany 236 939,5i 17 634,8{ 0,0c 2U 574.41

qyposa2enie, aparaty,
sprzgt medyczny
laboratoryjny

14085r6,4e 0,0( 0,0c 140 896,4€

Woorsad:enae tecfi n iczne biur 255992,82 23925,92 18 099,0C 261809,74

rryposazenie i sprzgt kin,
ieatr6U placdwek l<ultumfno-
rSwiatorrych

I500,0c 116 331.7( 0,0c 125 83't,7(

<ioski. budkiibarald 92420,4t Iil 374,35 12 458,7e 23/.336,0i

wre pr4rz4dy, rud romoSci
wyposa2enie techniczne 89 760,84 36 739,8e 0,0c 126 500.7:

l n

i|lsia
srsuyn:!

,'; r: r.;111o i';gi:i


