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VIII. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 R. 
 

 
 

I N F O R M A C J A 
o stanie mienia komunalnego i jego obrocie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 

Z dniem 27 maja 1990 roku, tj. z dniem wejścia w życie ustawy samorządowej postała nowa forma własności, 
jaką jest mienie komunalne - gmina stała się właścicielką mienia, którym administrowała w imieniu Skarbu Państwa. 
Proces przejęcia mienia komunalnego poprzedziła komunalizacja, polegająca na inwentaryzacji mienia i jego wycenie. 
Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych określiły, 
które mienie stało się własnością gminy z mocy prawa, w konsekwencji wojewoda w drodze decyzji to prawo 
potwierdził. 

Od daty wejścia w życie przedmiotowej ustawy następowały zarówno zwiększenia (poprzez: komunalizację 
z mocy prawa i na wniosek, przejęcia od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, nabycie od Agencji Mienia 
Wojskowego, korzystania z prawa pierwokupu, przyjmowania darowizn, wykup od osób fizycznych na cele 
infrastruktury technicznej oraz z podziałów) jak i zmniejszenia (poprzez sprzedaż, darowizny) mienia komunalnego, 
które były corocznie wykazywane w projektach i wykonanych budżetów. 

Stan mienia na 31.12.2018 roku wynosił 401,92 ha. Na wielkość powierzchni składa się: 
 grunty orne                                                             107 ha 
 łąki                                                                              63 ha 
 pastwiska                                                                  21 ha 
 lasy                                                                             11 ha 
 grunty zadrzewione                                                10 ha 
 tereny zabudowane                                                16 ha 
 zurbanizowane tereny niezabudowane                 2 ha 
 tereny rekreacji i sportu                                         13 ha 
 drogi                                                                        146 ha 
 wody stojące i rowy                                                  4 ha 
 nieużytki                                                                      7 ha 

W tym powierzchnia: 

 5,1966 ha znajduje się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych 
 3,38 ha w użytkowaniu sołectw 
 0,6572 ha w użyczeniu jednostek OSP 
 5,8034 ha w użyczeniu Klubów Sportowych 
 0,0335 ha w użyczeniu biblioteki w Kłodawie 
 0,13 ha w użyczeniu GOK 
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 6,18 ha wydzierżawiono dla PWiK 
 0,1224 ha w użyczeniu PWiK 

Gmina Kłodawa dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni przy pomocy 
jednostek organizacyjnych: Oświaty, Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 

Lp. Wyszczególnienie Stan na 01.01.2018 r. Stan na 31.12.2018 r. 

1. Budynki i budowle  29.038.153,74 18.805.215,15 

2. Urządzenia komunalne 8.922.580,59   6.491.297,21 

3. Grunty 45.076.807,92 50.178.355,92 

4. Drogi 23.800.562,19 28.903.780,64 

5. Udziały Gminy w Spółce PWiK 19.904.000,00 19.904.000 

6. Udziały Gminy w Gorzowskim Ośrodku 
Technologicznym 

5.000,00 5.000,00 

7. Środki trwałe z grupy 3-8, pozostałe środki 
trwałe oraz wartości niematerialne i 
prawne 

7.979.255,10   7.460.536,10   

8. Środki trwałe w budowie 1.843.789,02 5.555.828,83 

W 2018 roku sprzedano łącznie z zasobu Gminy Kłodawa powierzchnię 2,4875 ha za kwotę 362.853 zł, 

co zawiera załącznik nr 1.  

 Zakupiono od osób fizycznych nieruchomości przeznaczone na cele publiczne, które zgodnie z ustaleniami 

miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego powinny stanowić mienie Gminy o łącznej powierzchni 

0,0276 ha. 

 Przejęto z mocy prawa za odszkodowaniem nieruchomości wydzielone pod drogi publiczne lub poszerzenie 

dróg publicznych na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy we wsiach 

Kłodawa i Santocko o powierzchni 0,1632 ha. 

 Nabyto w drodze egzekucji nieruchomość nie zabudową położoną w Santocku na podstawie Postanowienia 

Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. sygn. Akt: 0802-SEE.711.7.493.2018.BB z dnia 17.10.2018 roku 

o powierzchni 0,0149 ha. 

 Nabyto z mocy prawa od Skarbu Państwa (LUW) 20 nieruchomości niezabudowanych stanowiących drogi, 

położonych w obrębie Zdroisko, Chwalęcice, Łośno, Santoczno, Santocko i Wojcieszyce o łącznej powierzchni 

30,7112 ha. 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2019 roku zawiera załącznik nr 2. 
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Załącznik Nr 1 
 
 

Wykaz zbytego mienia komunalnego w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku 
 

Lp. 
 

Nr 
działki 

 
Pow. działki 

m2 

 
Położenie 

Opis nieruchomości funkcja 
 

Forma zbycia 
Cena  

nieruchomości 

1. 91/1 1493 Łośno 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
sprzedaż 38.380 zł

2.    91/2 1306 Łośno 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna sprzedaż 33.330 zł

3. 597/2 19975 Kłodawa 
Zabudowa zagrodowa 

gospodarstwa hodowlanego 
sprzedaż 244.100 zł

4. 91/4 1300 Łośno 
Zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna 
sprzedaż 34.750 zł

5. 400/15 801 Kłodawa Zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna 

sprzedaż 12.293 zł

 
Sporządziła: Anna Mielnik 
 

 
Załącznik nr 2 

 

Plan dochodów ze sprzedaży w 2019 roku 

 

Lp. Nr działki Pow. w ha Położenie Przeznaczenie nieruchomości 
Przybliżona 

cena zł 

1 682 0,1450 Różanki Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  95.000 zł

2 672 0,1781 Różanki Obiekty i urządzenia obsługi trasy 78.000 zł

3 22/7 0.1262 Zdroisko Zabudowa mieszkaniowa 50.000 zł

4 1/2 0,2704 Rybakowo Zabudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego  
w zabudowie zagrodowej wraz z niezbędna infrastrukturą

75.780 zł

7 94/6 0,2500 Łośno Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem 62.000 zł

8 569/4 0,1209 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem 42.300 zł

9 569/5 0,2248 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem 59.900 zł

10 569/9 0,1209 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem 42.300 zł

11 569/10 0,1606 Rybakowo Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z garażem 56.200 zł

                                                                                                                       Ogółem 561.480 zł

 

Sporządziła: Anna Mielnik 

 
 
 


