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Załącznik Nr 7 

do Zarządzenia Nr 35/2018 

Wójta Gminy Gaworzyce  

z dnia 27 marca 2018 r. 
 

INFORMACJA  

o stanie mienia komunalnego  
 

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2017 r. przedstawia się następująco: 
 

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi 206 ha w tym: 

1. Użytki rolne (rola, łąki, pastwiska): 17 ha  

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 6 ha  

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 27 ha w tym 1,40 ha w użytkowaniu wieczystym 

4. Drogi: 140 ha  

5. Użytki kopalne oraz nieużytki: 8 ha  

6. Rowy: 7 ha  

7. Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi: 1 ha 

 

Ogólna wartość mienia komunalnego wg wartości księgowej wynosi 32.077.979,39 zł w tym; 

Grunty                                                         320.301,46 zł 

Drogi gminne                                         10.420.912,02 zł 

Budynki                                                  17.362.473,44 zł 

Budowle inżynierii lądowej i wodnej      3.974.292.47 zł 

 

Na gruntach Gminy Gaworzyce w poszczególnych miejscowościach znajdują się następujące 

obiekty: 

 Dalków: sala gimnastyczna oraz budynek w którym znajdują się cztery lokale mieszkalne, 

oczyszczalnia, staw (zbiornik p. poż.), boisko, stacja uzdatniania wody, przepompownie 

 Dzików: budynek w którym znajduje się świetlica i 3 lokale mieszkalne, budynek w który 

znajdują się dwa lokale mieszkalne, pięć lokali mieszkalnych w budynku nr 12, budynki 

gospodarcze, hydrofornia, boisko, przepompownia 

 Gaworzyce: straż, budynki gospodarcze, garaże, budynek w którym mieści się urząd gminy, 

Szkoła Podstawowa, boisko, szatnia sportowa, park, pałac w którym mieści się Dom 

Kultury „JOWISZ”, Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Publiczne Przedszkole, nowo wybudowany obiekt do którego zostanie przeniesione 

przedszkole, budynek w którym mieści się Gminny Ośrodek Zdrowia, budynek po byłym 

młynie, tor motocrossowy, hydrofornia, przepompownia. W miejscowości Gaworzyce w 

zasobie mieszkaniowym Gminy pozostają trzy lokale mieszkalne. 

 Gostyń: świetlica, boisko, przepompownia 
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 Grabik: świetlica, boisko, składowisko odpadów, 

 Kłobuczyn: remiza strażacka, plac wiejski, boisko, budynek w którym znajdują się dwa 

mieszkania, pomieszczenia gospodarcze, przepompownie, budynek w którym mieści się 

Punkt Biblioteczny oraz trzy lokale mieszkalne, staw (zbiornik retencyjny), hydrofornia, 

studnie, sala wiejska, 

 Korytów: świetlica, boisko, staw, budynek w którym znajduje się lokal mieszkalny oraz 

lokal socjalny,  

 Kurów Wielki: świetlica, 

 Koźlice: świetlica, remiza strażacka, park, boisko, przepompownie, oczyszczalnia, 

 Mieszków: świetlica, boisko, 

 Śrem: świetlica, plac przed świetlicą, budynek w którym znajduje się pięć lokali 

mieszkalnych 

 Witanowice: świetlica, plac zabaw, hydrofornia, 

 Wierzchowice: boisko, budynek w którym mieści się świetlica wiejska, WKS „Amator” 

oraz Punkt Biblioteczny, budynek w którym mieści się lokal socjalny, przepompownia, 

oczyszczalnia, cmentarz, hydrofornia. 

 

II. Dane dotyczące innych niż własności praw majątkowych Gminy – negatywne 
 

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od złożenia poprzedniej 

informacji  

 

Od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.   

 

Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną 

oznaczoną numerem ewidencyjnym 344/7 o pow. 1010 m
2
 położoną w miejscowości Kłobuczyn. 

Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu czerwcu 2017r. 

 

Sprzedano w drodze przetargu nieograniczonego lokal mieszkalny położony w Gaworzycach 

przy ul. Głównej 6. Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu listopadzie 2017r.  

 

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego stały się z mocy prawa, nieodpłatnie własnością Gminy 

Gaworzyce nieruchomości oznaczone nr 997/1 o pow. 0,15 ha, nr 997/3 o pow. 0,28 ha położone 

w obrębie Gaworzyce – Decyzja Nr NRŚ-OR.7532.194.2016.MPo, NRŚ-

OR.7532.G.27.2.194.2016.MPo z dnia 22 sierpnia 2017r. (data wpływu 28.08.2017r.)  

 

Aktem Notarialnym Nr 1510/2017 zawartym dnia 30.03.2017r. Gmina Gaworzyce nabyła 

odpłatnie nieruchomość położoną w miejscowości Gaworzyce przy ul Głównej 77b w granicach 
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działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 301/9 o pow. 800 m
2
. Łączna kwota nabycia 

nieruchomości 230.000,00 zł. 

 

Aktem Notarialnym Nr 4100/2017 zawartym dnia 18.08.2017r. Gmina Gaworzyce nabyła 

odpłatnie za kwotę 1.541,00 zł nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr 83/1               

o pow. 45 m
2
 położoną w miejscowości Dalków. 

 

Aktem Notarialnym Nr 5983/2017 zawartym dnia 13.12.2017r. Gmina Gaworzyce nabyła 

odpłatnie za kwotę 3.600,00 zł nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną nr 78/3               

o pow. 27 m
2
 położoną w miejscowości Dalków. 

 

IV. Dane o dochodach uzyskanych od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. 
 

Ze sprzedaży mienia w roku 2017 uzyskano kwotę                62.992,84 zł  
 

Z tytułu wynajmu sali                                                             21.372,30 zł 

Z tytułu czynszu dzierżawnego                                              20.659,39 zł 

Z tytułu użytkowania wieczystego                                           3.813,61 zł 
 

Ogółem uzyskano        108.838,14 zł. 
 

V. Dane o planach na rok 2018. 
 

Na 2018 r. planuje się do sprzedaży: 

 trzy działki niezabudowane nr 344/5 o pow. 792 m
2
, nr 344/6 o pow. 1042 m

2
                         

oraz nr 402/2 o pow. 800 m
2
 położone w miejscowości Kłobuczyn przeznaczone w MPZP 

wsi Kłobuczyn jako zabudowa zagrodowa, zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z 

dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych, usługi komercyjne 

 trzy działki gruntowe nr 101/1 o pow. 0,26 ha, nr 102/2 o pow. 0,5177 ha, nr 105/2 o pow. 

0,4489 ha położone w obrębie Kłobuczyn przeznaczone w miejscowym planie jako tereny 

rolnicze 

 działkę nr 1262/1 o pow. 20 m
2
 położoną w Gaworzycach  

 trzy lokale mieszkalne w miejscowości Dzików nr 15 

 dwa lokale mieszkalne położone w Dalkowie 1A 

 

W roku 2018 planuje się uzyskać ze sprzedaży składników mienia komunalnego               

140.000,00 zł.  
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Lp.  Nazwa zadania  

Źródła finansowania  

Środki własne 

WFOŚ 

Fundacja 

KGHM 

Dotacja 

Ministra 

Kultury i 

Dziedzictwa 

Narodowego 

Dotacja z 

rezerwy 

celowej 

budżetu 

państwa 

 UE  

Dotacja celowa 

z budżetu 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Łączne poniesione 

nakłady 
Dotacja Pożyczka 

1. 

Koźlice VIII drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych nierealizowane na terenie obrębu wsi 

objętego PROW 

4 529,34 zł 
      

326 169,20 zł  330 698,54 zł 

2. 
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej  

w piwnicach Pałacu w Gaworzycach 
74 315,79 zł 

  
50 000,00 zł 140 000,00 zł 

  
30 000,00 zł  294 315,79 zł 

3. Budowa przedszkola w Gaworzycach 3 148 246,64 zł 
     

1 507 729,32 zł  
 

4 655 975,96 zł 

4. 
Koźlice VII drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych 
4 330,00 zł 

      
717 904,90 zł  722 234,90 zł 

5. 

Koźlice IX drogi dojazdowe do gruntów 

rolnych niezrealizowane na terenie 

obrębu/wsi objętego PROW 

3 838,01 zł 
      

559 253,89 zł  563 091,90 zł 

6. 
Wierzchowice - droga dojazdowa do 

gruntów rolnych 
21 867,10 zł 

      
147 000,00 zł  168 867,10 zł 

7. 

Przebudowa drogi w Kłobuczynie km 

0+000-0+848 (dz. nr 314) oraz w km 

0+000-0+200 (dz. nr 349) 

180 793,54 zł 
    

649 472,00 zł 
 

        830 265,54 zł 

8. 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji 

sanitarnej dla miejscowości Dalków - etap 

II 

480 623,54 zł 180 480,00 zł 406 666,00 zł 
     

1 067 769,54 zł 

9. 

Dokumentacja projektowa na budowę 

sieci wodno-kanalizacyjnej w m. 

Wierzchowice, Korytów, Grabik, Śrem 

wraz z modernizacją stacji uzdatniania 

wody i oczyszczalni ścieków w m. 

Wierzchowice 

163 897,00 zł 
       

163 897,00 zł 

10. 
Remont Pałacu w Gaworzycach - I piętro 

pałacu 
289 192,00 zł 

       
289 192,00 zł 
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11. 

Opracowanie dokumentacji projektowo-

kosztorysowej dla zadania "Przebudowa 

Sali gimnastycznej w Dalkowie na 

Centrum Aktywności i integracji grup 

defaworyzowanych i mieszkańców wsi" 

17 712,00 zł 
       

17 712,00 zł 

 

Sporządziła: 

A. Młynarczyk 

M.Pawlik 
 

Gaworzyce, dn. 22.03.2018 r. 
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