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Załącznik Nr 7  

do Zarządzenia Nr 36/2019 

Wójta Gminy Gaworzyce  

z dnia 27 marca 2019 r. 
 

INFORMACJA  

o stanie mienia komunalnego  
 

I. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018 r. przedstawia się następująco: 
 

Ogólna powierzchnia gruntów mienia komunalnego wynosi 211 ha w tym: 

1. Użytki rolne (rola, łąki, pastwiska): 22 ha  

2. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione: 6 ha  

3. Grunty zabudowane i zurbanizowane: 26 ha w tym 1,40 ha w użytkowaniu wieczystym 

4. Drogi: 141 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 33.126.690,79 zł w tym; 

Grunty                                                      1.389.345,71 zł 

Drogi gminne                                         16.026.710,97 zł 

Budynki                                                  13.532.829,96 zł 

Budowle inżynierii lądowej i wodnej      2.177.804,15 zł 

 

Na gruntach Gminy Gaworzyce w poszczególnych miejscowościach znajdują się następujące 

obiekty: 

 Dalków: sala gimnastyczna oraz budynek w którym znajdują się dwa 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, budynek w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny, 

pięć lokali mieszkalnych w budynku nr 12, budynki gospodarcze, hydrofornia, boisko, 

przepompownia 

 Gaworzyce: straż, budynki gospodarcze, garaże, budynek po byłej siedzibie Urzędu Gminy, 

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

Gminy, Dom Kultury „JOWISZ”, Zakład Usług Komunalnych oraz Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Publiczne Przedszkole, budynek w którym znajdują się dwa lokale 

mieszkalne i niepubliczne przedszkole, budynek w którym mieści się Gminny Ośrodek 

Zdrowia, budynek po byłym młynie, tor motocrossowy, hydrofornia, przepompownia. W 
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miejscowości Gaworzyce w zasobie mieszkaniowym Gminy pozostają trzy lokale 

mieszkalne. 

 Gostyń: świetlica, boisko, przepompownia 

 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 mieszkalny, 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 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.   
 

Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną 

oznaczoną numerem ewidencyjnym 344/6 o pow. 1042 m
2
 położoną w miejscowości Kłobuczyn. 

Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu lutym 2018r. 

 

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny 

położony w miejscowości Dalków 1a. Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu 

kwietniu 2018r. 

 

Sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy lokal mieszkalny 

położony w miejscowości Dalków 1a. Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu maju 

2018r. 
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Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną oznaczoną 

numerem ewidencyjnym 1262/7 o pow. 25 m
2
 położoną w miejscowości Gaworzyce. Podpisanie 

Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu październiku 2018r. 

 

Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną 

oznaczoną numerem ewidencyjnym 344/5 o pow. 792 m
2
 położoną w miejscowości Kłobuczyn. 

Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu październiku 2018r. 

 

Sprzedano w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość niezabudowaną 

oznaczoną numerem ewidencyjnym 1262/1 o pow. 20 m
2
 położoną w miejscowości Gaworzyce. 

Podpisanie Aktu Notarialnego nastąpiło w miesiącu październiku 2018r. 

 

Aktem Notarialnym Nr 1085/2018 zawartym dnia 26.02.2018r. Gmina Gaworzyce nabyła 

nieodpłatnie nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone nr  170/19 o pow. 1,56 ha, 

nr170/21 o pow. 2,02 ha, nr 170/22 o pow. 0,24 ha położone w obrębie Gaworzyce. 

 

Aktem Notarialnym Nr 5440/2018 zawartym dnia 15.11.2018r. Gmina Gaworzyce dokonała 

zamiany nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Dalków. Zamiana 

została dokonana bez żadnych dopłat i spłat pomiędzy stronami.  

 

IV. Dane o dochodach uzyskanych od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. 
 

Ze sprzedaży mienia w roku 2018 uzyskano kwotę                81.252,00 zł  
 

Z tytułu wynajmu sali                                                             24.359,73 zł 

Z tytułu czynszu dzierżawnego                                              30.892,41 zł 

Z tytułu użytkowania wieczystego                                           3.485,17 zł 
 

Ogółem uzyskano        139.989,31 zł. 
 

V. Dane o planach na rok 2019. 
 

Na 2019 r. planuje się do sprzedaży: 

 działkę nr 402/2 o pow. 800 m
2
 położoną w miejscowości Kłobuczyn  

 trzy lokale mieszkalne w miejscowości Dzików nr 15 

 dwa lokale mieszkalne położone w Dalkowie 1A 

 jeden lokal mieszkalny położony w Kłobuczyn 42 

 jeden lokal mieszkalny położony w Wierzchowicach 30 

 

W roku 2019 planuje się uzyskać ze sprzedaży składników mienia komunalnego               

100.000,00 zł.  
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Lp. Nazwa zadania Środki własne 

Fundacja 

KGHM 

Polska Miedź 

Dotacja               

z 

Ministerstwa 

Sportu                            

i Turystyki 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Dolnośląski 

Urząd 

Wojewódzki  

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych i 

Administracji 

(PROMESA) 

Dotacja celowa z 

budżetu 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Łącznie 

poniesione 

nakłady 

 1.  

 KOŹLICE X  drogi dojazdowe do 

gruntów rolnych niezrealizowane na 

terenie obrębu/wsi objętego PROW  

6 543,60 zł            1 232 176,68 zł  1 238 720,28 zł  

 2.  
 GOSTYŃ droga dojazdowa do 

gruntów rolnych  
399 471,97 zł            165 963,00 zł  565 434,97 zł  

 3.   Budowa chodnika w m. Śrem  21 948,12 zł              21 948,12 zł  

 4.  
Doposażenie placów zabaw w gm. 

Gaworzyce (Dalków) 
7 570,65 zł              7 570,65 zł  

 5.  

Wymiana kotłów gazowych  

w Szkole Podstawowej im. K. 

Makuszyńskiego w Gaworzycach 

151 290,00 zł              151 290,00 zł  

 6.  

Zagospodarowanie centrum m. Kurów 

Wlk. poprzez utworzenie miejsca 

rekreacji sportu  

i wypoczynku 

34 828,21 zł        25 000,00 zł        59 828,21 zł  

 7.  
Przebudowa pomieszczeń 

poprzedszkolnych na dwa mieszkania 
53 500,61 zł              53 500,61 zł  

 8.  
Utworzenie Otwartej Strefy Aktywności 

w m. Gostyń 
20 268,11 zł  30 000,00 zł  49 974,00 zł          100 242,11 zł  

 9.  
Rozbudowa infrastruktury przy boisku 

sportowym w Gaworzycach 
120 216,23 zł      140 000,00 zł        260 216,23 zł  

10.  
Remont piwnic pałacu w Gaworzycach 

- etap II 
6 310,30 zł  20 000,00 zł    25 000,00 zł        51 310,30 zł  

11.  
Utworzenie i/lub wyposażenie placówki 

SENIOR + 
68 063,26 zł        150 000,00 zł      218 063,26 zł  

12.  

Zagospodarowanie miejsca spotkań 

oraz rekultywacja stawu w m. 

Kłobuczyn "Szuwarowy zakątek" 

15 000,00 zł              15 000,00 zł  
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13.  
Budowa ogrodzenia wokół cmentarza 

(m. Wierzchowice) 
18 859,49 zł              18 859,49 zł  

14.  Przebudowa Sali Rajców 14 293,78 zł              14 293,78 zł  

15.  

Przebudowa dróg gminnych 

(wykonanie dokumentacji projektowej 

na 4 drogi) 

25 000,00 zł              25 000,00 zł  

16.  
Przebudowa dróg gminnych  

- ul. Parkowa w Gaworzycach 
420 607,39 zł      526 844,00 zł        947 451,39 zł  

17.  
Przebudowa dróg gminnych  

- ul. Szkolna w Gaworzycach 
739 680,17 zł      862 667,00 zł        1 602 347,17 zł  

18.  

Odbudowa rowu ziemnego w obrębie 

Gostyń w km 0+000-0+650 (dz. nr 123) 

[intensywne opady deszczu i gradu, 

czerwiec 2017] 

35 585,41 zł          117 096,00 zł    152 681,41 zł  

19.  

Przebudowa drogi ul. Mechaniczna w 

Gaworzycach w km 0+000-0+330 (dz. 

nr 1187/6, 1187/2, 1185/14 część, 

1185/24 część) [intensywne opady 

deszczu i gradu, sierpień 2017] 

90 968,06 zł          311 787,00 zł    402 755,06 zł  

20.  

Przebudowa drogi ul. Szkolna  

w Gaworzycach w km 0+000- 0+200 

(dz. nr 1011) [intensywne opady 

deszczu i gradu, czerwiec 2017] 

55 959,01 zł          191 093,00 zł    247 052,01 zł  

21.  

Przebudowa drogi w Dalkowie  

w km 0+000-0+540 (dz. nr 196, 274, 

277) [intensywne opady deszczu, lipiec 

2016] 

90 195,40 zł          302 000,00 zł    392 195,40 zł  

 Suma:  2 396 159,77 zł  50 000,00 zł 49 974,00 zł  1 579 511,00 zł   150 000,00 zł    921 976,00 zł  1 398 139,68 zł 6 545 760,45 zł  

 

Sporządziła: 

A. Młynarczyk 

M.Pawlik 
 

Gaworzyce, dn. 22.03.2019 r. 
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