
STAN NIIENIA KOMUNALNEGO
Glt,IINY CZECI IO\\iICE - D7,IF.DLICL,

( r/ęść opisowa )

\inir-'jsza inliłnac'jł o stłniĆ nli(.'lil kon]unłrInego (inlinr (',,cchorricc'Dziedzjcc obr''jlllLlje
danc o nlliqtku Gnrin} C]zccho\\icc_I)Zi!d,,icc\vgstałllnn!llicli:]l.I]':0I{r po1\skłn(
z W1clzialu Ksicgo\\ości tutcjszc!tl t irzctlir \'Iit'iskielo ol-.Ll.iL'dnoslek budzctorr1'ch
podlcgajac}'ch oulinic ispofŻad./onu loslillł zgodnic z rvrłlotanri okIcślon\n]i \\ ilrt. :(}7 usI'
l pkl j usta!Ę Z dnja 27 sicrpnja ]0i)9 r' o linunsLu'h lluhliL:n.vc.h (I)l' Ll' z ]0l] r. poz. l{ll_5 /c
1nl'). lgodt1ic Z k1ory'n]i 7awicra (irna dot\cŻitcc:
_ prz1sILrgujac}'ch.jcdnostce sanl(\l/ildu tclyloriulncgo prarl rllasności.
_ innrch niŻ rr łasnclść pra\\'n]i!!lko\\l'ch. \\ lr,Ilt rr szczrgólnrlści o oltaniczonr'ch Iurrach

rzeczorr,r'clt. uŻ\1ko\\alliu !riec/\sl\'rrl. \\icrz\1L-lnościi]ch. Lrdziałlch \\,spółkach. ak!.irch'
' posiarianin.
-,/'nliiln \'slłnjc n]icllia konrunłlllcgo ocl dnil zIoŻcnia poprzcdnitj inlillrllcji.
- dochor'irxr uŻ\ skanyclr Z tylułLl \!\ kon\ \\'ilnia pLl$ iL wlasnojci i innr ch ptarY lnaiillko\'"ch

oraT z \'\ kon)\\ania l)osiadanir.
- inn1'cIr dan)'ch i inlblmacji o Zdłrzcniach t]1njilc\ch \\pl}'\ n slan nljct]iil.iedDosll i
\amorzadll lenlorialneuo.

Ntitnie homunalne jłko nl.rjąt€k gminnt', zgotlnic z klasr'fikacjł rodZajolvą 6tls' Zoslakl
podziclonr n! l0 grup rodzajorrlch, tłkich j!k:
grup| 0 grunt)
grupa i bud1nki i l,lkalc oraz spilłdz-iclcŻ!'p''a\r() rl(l lokirlu uz1rkorłego isprildziclcze

\\lirsnościo\\c pfa\\'o do lokalu nricszkalnego
gt'Ltpa 2 obickt1 inż)'nicrii lądrlrrtj i rrodnc'j

;'.rpr I LotN I nr.tst\n\ Jn(tS(l\(/lra
gtLlpa ł ntlsz5,ll1'. utządzenia i irpłlal1 ogillnclo zasttlsorratlil
r:Iupa 5 n]łs/\!]y. urzi]dZenia i it|irliil\ sl]cc.iirlisl\cZnc
glupa ó urŻądŻenii] lechnicznc
8[upł 7 środki iransl)orlu
grtlpa li llarzqdzia. pr',\rliid\. nlcholnośei i \\1posażcnie. g(l7ic illdzie'j nicsklas1.likorranc
grufa 9 - invcllt rz z\'\\\.
Zalłczone do części opiso\\cj 7cstii\!ieni;l labelon'czuc zarr,ieI'łja illiill'lllłr".jc o sklłdnikłch
mriirlkoN \!h i <posohir Jr sp,,n.'rr.rni:r lliIli.

Niniejsza intbnlacja sk]ada się l na\tśpujilc\ch cZcścii
I część i lonnacji dotvcz'"- składnikr-lu nrajalkrrrr'),ch (inlin1 !runkj\ Llminlr\ch. kfu!l\mi
Cn]|n.l t|\ sfl'n.łC \\ s|1.lsllh h(/l'..n.(llll
{ libel rir I i 1u )

ll część dotrczr'skłarJnikóll nlajaIkrlw1ch śror1liórr'rrrralreh. Itrir1,mi clr.spilnuje Gnlina oraz
lcdnoslki budzcto\\'c jcj podlegliacc.
( tibela nr 2 )

1_']!!!!9śki !!l!49to[q:
. Slrlr l\lieiskł \\ Czcchor icach-l)zicclzicach.
.,\dI]1inislracjźl Zilsobórv Konrtttlalnr'ch rr Czc!ho*'icirch_I).,icrlzicach.
. \łic.]ski ()środcl sP()rlu i Relreil!'ji \\ ('7ccho\\icach-Dli!(llicach.
. Zcspoł obslugi I'Lacr]rrck ()ś rr iłtr.lrv}'c Ir r,. ('7echo\\icilch_l)ŻicdŻic(clr.
. Pvcdszkole Ptrbliczle \t' 2 rl' ('Ż(chow'icach_l)zict]zicach.
. PrlcdsŻkole PublicZn. \l ] \\' Czc.ho\\'i.ach-l)Żied7icllch.



o Przedszkole Pubiicznc Nr 4 rł Czechrlrvica.h_DŻicdZicJ.h.
r Irzrclszkole PLrbliczne \r 5 l Czechorricach-Dzicdzicach.
. Plzedszkolc PtlbIiczn!- -\'r ó ..Z!icZartlrvan} o8Iód" \\' Czcchou'icirch'I)liśd,/icłc11,
. I)r/eds/kole Publiczne Nr 7 ll f_'zcchorł'icaoh-Dz:icłlzicach.
r Pr'zedszlole Publiczne Nr 8 \\ CŻeCho$'icach_Dzicdzicach.
. I'Źcdszk()]e l'ublicznc Nl C) \\ Czc.ho\ricach_Drier.Izicach,
. PrŻcdszlolo l'ublicŻne Nl l0 \-\' cZccho\\,icrch_DZicdŻj.ach.
. I'rzedszkolL l)ublicznc Nl l l u'(]zechorvicach_DZi{dŻicich,
o Przedszkole Publiczuc t Ligocie
. l)rlLdsŻk()le PllbIic1ne r,r Zabrzc!u.
. sZkoła Podritnwolra Nr 2 irn. Klrilou'ej .ladrvigi,.'r'Czecholvicaclr'Dziedzicach.
. sŻkołil Podsta$owa Nr 3 inr' JuliLrsza Słorvackiego !\ Czcchorł'icach_Dzit-dzicach.
. S/k()łil l'od51a\\o\\'a Nr .l inr. or1a Białego rl'Czechorvicach_Dziedzicaclr.
. SZkoła ]lo(lslłl\\\x!a,.l_r:a im' i\{jktllaja Kopcrnika rr ('zechorvicaclr'DzicdŻicach.
. slkołi P(Xlsla\to\\,a Nr 7 in]' KazillicŹa \Vicikicgo lv Czccholvicach_Dzicdzicach.
. s/koi.l lł)diln\\'.\\'l ]'J. j itll' l,r'*tt.rnc',rr s]aqkirh rl l'l!ocic'
. SŻkołii P(rdslłWoWa Nl ] im. Zofii Kossrtk-Szczrtckicj rł I-igocie.
. Cilrrna7iUnl Publicznc Nl 1 inl. ks'.lalla T\tardo\\'_ękiego u Czcclrorvicach_l)zicdzicach.
ł Gimnłz.iLtnl PLrhlicznc Nr 2 irn' _lalla Krrsociirskic|o \\'('zccho\\'icaclr'DzirdŻicach.
. Ciłinazjunl PLrbljcznc Nr j inr' lgnaccgo ł'r'rkasicrr icza rv Czcchorr'icach_Dzicdzicach.
. Zesl]ól s/kolno_Przedszktllnr Nl l im'.lirna l}rzcclrrr1'rr Ćzcchorvicaclr_Dzicdzicirclr.
. Zeslill Szkolntl_Przcdszkoln1 inl' Jłnł Palr,la ]i rv lJronorric.
o Zcspti] Srkól inr' ks. prol'' Jćrzr:le 

-l'ischncra 
\r'I'itsQcie'

.leŚpói szkól inr' ks' J(lzcl'a l-onilzir]a rr ZabIZelLl^
r ()!rot]ck Ponoł)' Społeczncj ll Czecltorvicach_Dzicdzicach.
l l)om Ponlclc} SpołecZn.' ..Zlote J.sicń'' \r Cztohorvicach-Dzicdzicaclr.
. Złobek \łic.]ski \\ Czcclrorvicach_I)ziedzicaclr.

l A k len1 n('till ialn\'n] nastilpiło lrŻcks/lałccnic saDlo]7ądowego Zakładu btldż-ę{o\\ello
PlŻed5i\:hiorsl\\1) Konlunikac.]i !tiejskiej \\ clccho\icach-|)licdzicach rr'spółkr'
l ogla ic70'ą odpowierIzialnościi1 i 1rralr,o trwcłc!() Zarzadll gnInl mi. Prz)'slu8uj{rce
zak]adorri rr'clrrrili pr7Ćksztxlcenii1' Ś!ak] siq pra\\'an1 tlż!tko\\'al]ia \łiec1ys1{:go spół}ii
(na p(}|lsra\\'ic arl' 23 u$taĘ' Z dnia ]() grurlnia i9t)(l r' o 8o.iP ttdal.ce konunalncj)' Utr.r,orzcnie
spółkj na5lapiło Ż dnicnl rłpisanilr spółki r1o l'rjcstrł plzcdsicbitttc(lrv Kraiorvego Rejestlu
Sr1Lkxvc{o, tj 21'02'20l4 r.. a do dni! \\pisl'l sFi]k i Jo re.jcstnl przcdsiebiorcóu KRS działała
spólla Ż rt'o' \\,organizacii'

1.6nri zice iost rvl
a) PrŻłdsiłbiorshvo lnż1,nicrii Miejskie'i
ul. szaĘch szcregór,' 2

rc r ar\rtt uui/laio\\ \\ n0s(qnutac|cn sDotKitcn.
z o.o. Ż Śiedzibą rv czcchorr icnch-Dziedzicsch

licŻba uJlialó\\ uil dzic'i ] l ' l2'2ll lł r. rr r.nosi ł4 (lj8
\\'anośc ud7-iałó\\'.ł.ł 6]8 000'0() 7l
kapitai zakiłdorr1 Sprrłk] .16 874 000.0() zl
r_rdzial Gnlin1. Czcchorłicc'Dziedzice l kapitalc zakłndo\vI]1 95':]%.

b) JvloŚtoslal ZlbŹc * Holding s.A' z sicdzibą lv 7,abrzu ul. \łolności l9l
liczba akcji na dzicń 3 I . ]2'20l.{ r. \\\l1oŚ' .10 4].ł
rraltość akcji .10 .l]'1.00 zł.



c) Górnośląska Agencja PrzcdsiębiorcŻości i lloz$'oju sPólka z o.o. 2 siedŻibą
$'(;litvicach ul. wincentego Polx ló
liczba udzialów nadzięń 3l'l2'20l1r' rr,r'nosi 2 400
u'aność udzialórl - 2 l00 000.00 zl,

d) Przcdsiębiorstrvo Wodoci4górr iKanłlŁrłcji spólka 
' 

o.o. ul' Lcgionórv 85
Czechowice-Dzicdzicc
liczba udzialóu na dzień 3l.l2.20lJ r' \\1l)osi ł0 7l()
\\,artość udzialórl - 4 ó5ó 000.00 Żł'

ę) Pr'edsiębiorstrro Komunikacji !tiejskiej lr Czechorvicach_Dzict|zicłch Sp. ł ll.o.
J3-5(l2 Czechowice-Dzicdzice ul' DŹynralv l6
Iiczbir rrdziałórv na dzień j i ' l2'20l.l r' \\1nosi l0 605
wlńość Lld7ial(it\' I0 605 000.0i) zl'

Ill .lęść dot\cZ\'znrian \\'slanic nlitnia komunalnclo od dnia złożcnił poprzednicj inlornlacji'
Dane zl$ane w tabciach nr I . la. 2 zarvier:riil inlbrmacjg drn-\ czqca Tmian \\ stanie micnia
na dzień j l.l2'20l4 r. w slosunku (lo slantl n)i(.Iria na dziśli ] l ' l:.20l3 r.

I\/ część dot.'-cz1'dochodórv uz1'skan1.ch z t}'tulu \\.}'kony\\ .iD ia prarr,lt rriasności i inn1ch prcri'
majqlkorrr'ch oraz z ua'kon."'\łania posiadaIlia'
( lahĆl nr ] )

Gospodarowanie nicruchomościanli kornunillnymi lcalizotr'ane jest poprżezl
_ zb1rvanic prarra w1asności.
- Zb)\vanie pra\\ a \Yiecz).slcgo uŻ\'lko\vanił,
- LlJ('5tśpnianic \\ [ormie dzicrzllr.. Illlin]l|. tll\!/(llio.
_ ()ddil\\,anic w lrwałv ząrzad.
_ n{b!\\'anie nieruchomości rv dnltlzc rvr'kupu.
- r.rh1s,rnlc niertIchomości !\ d|L)d,,( Jar(l\!i,'Il).
' nab]'\|anie nięruchomości rr, drorIzc zasierlzenia'
_ nablsłnic nieruchoDrości Z nroav paa\\'a.
- Zc!]]ia c oicruchomości'

\\'okresit od 0l.0l.20l.ł r. do ]I.l2.20ld r' (;mina czcchorYice_Dzict|zice nab1la prarrrl
$,Iasnoś.i oraz prarvo uż]'tkowaniir \vieczysfego nieruchomości lt nłstępujący śposa'b:

l) z mocy prarva - no podstarvic a[t. 5 ust. I (lsla\,]'z dnia I0 nraja 1990 r. - l'r:epr.r1
\r:JriiudadiqLl uttlt\|'e o nuprzakl1ia !e|'\'!ori(ifi.|.n i n.\tdllę o
pl.lcownikuch .\!uk .:qćł]ll,}.(ll. arl' 7] ustł\\} Z dnia l.i październikł l998
- !'r.ePi\'y |1,pl'oll'ćkl:Ij.rr !sl.r'l,\'l.c/i,t1l|kit!te uchninislutt'ję ptlhlic:ut.
afl' 98 tlsla\\],Ż dnia 2l sicrpnia l!)97 r' il grtsPoddft\' ]1icruchuna'iL'idn1l.
łn. l3 uslat$' Ż dnia I9 pździernika lgt)l r' a !o'|o!hro\ ohilł
n ieruclonościanti roln.\D1 i skarhu P.1il'\l\l'.l grunq, o porr'. ogóln(j
3,ó099 ha. v' t'r,ll:

o u. łlrodze korrrunalizacii
na lercnie l]liasta: grunty o porr. 1.2289 hu. \\' l) mt gnrnry pr)d drogarni lrakimijak:

ul. Kzanorłskicgtl. ttl' Fillisla).8runl prz\ ul- Pionkrxrcj' rrirr,u nazrrie
Potok c'zcchoN,icki i\\.łski pas gnlntu \\zdluż nic!o. grunt zajct} Pod
drogę \\,c\'llcuŻnn przy ul' l-cgionórr i Zespole SŻkół Spccjal ych \f 4

t.



\ł cŻecho$icaclr_Dzicdz'iciiclr' nicruuhomość Żabudo\vana przy
!i' sło!!lckiego ],{. !runt pria,sklz\'żo\\fu)iu uliri Ibchyle'j. ZacisŻc oraz
[-cgiomirv.

Óa lcrcni. gnlinr: grunl o porv. 0,02{l ha polozonl przl' ul. Ochodzkrr-1.

. !_qP'ą]9]'L]'! n]! J]'u!!ą!ł łĄ!lĄ!-]]lł:\!!!4jl]!!]r!!y-L!rtr!]ą!!.]!c-e-'!4!aj!!!]B!i!
puhlig:tt11

a tcrcnic ntiasta] _ lruntJ o po\i. 1,1l6tl hł laiclc pod drogi tłkie jak:

ul. Srnocza, Lrl. I'trsirki. ul- Srtbrjtki. ul. Wl'sockiego. ui. I\,loniuszki.
Lr]. l]mtcrska. uj' l]oż!nko\\'a. ul' Kr!-ta. ul' ogrodowa. ul' Wieniawskicgo.
ul' Napicrskic.lo. ul' 1]rŻe7inv. ul' chabro\\'a. ul. Cich0. uj' Baduszko'.vej.
ui' Płaskł. r.rl' KlasŻ'lonla. ul' w4Śka.
_ udźiał 1'l cZ' \ ll'al!!ic \\'lasności gruntLr o porv.0'00_1l ha (pow' udziłlu
0'002-1 ha) Zajęleqo poc] dr'rtgę _ rrl' lVloniuszki.

na tcrcnjc gninv: Elunl)'o potł'.0,l96ó ha zaiętc pod drogi takicjak;
ul. \'1ł1narska. tt]' Ozaista. ill. S]ilr'kowa' ttl' Staworve Polc. ul' Żabia,

. \\' (Uarri uJ!!!L9!U **1\\a o_E !I!.01!!9!)!!fl!!!pr!A!!j!JUi
n! lcl'cl]ic lnias!ł: grlulr}'o pou'' 0,l376 ha r\l'dziĆll'rc n! poszeŹenie ul' llrzezin1.

ul. Podkcpic. ul. Kolisl.j. pod poszczcnic ul. l)oz-\,trko$,ei i u]. iVlarzannl-,
prrd proicktouana dlog.- publ ic7ni doia7-&Nvą.

na tcrcnir: ulinl: grut]l o po\r. 0.ł)l0l ho rr'1dzielon],na posze.Żenie ul' ()biazdosej.

. \-o!arc!u'!]_at'']j u!!Ąn-sl9.1''r{Ł&!1!]r4 p1jg;49!1p1111i!414i to1u,tłli ,\kałhł },txisrvu
na r(1.ni. !rJlinr,: lrunl o pow. 0!8935 ha.

2) w drodzc rvpkupu, darorviznl,
nicodpł'tln(g(, przcnitsitnia lr lalności.
łtsiCdzcnia - pJ'awl' \łłasności grunl(iw o l)o$'. og{rlncj 3,0649 ha.

_ Lldzial 7i1l{]0 cz $'i)rawie llżJikoNłnia $'icc7.\,stc!o g[utu o porv.0,l669 ha_-
(por!- udziału 0,ll8_{ hd)' \\,t\'l]]]

. \\'drod/a $\'kuOU
na tćlcnit nliasta: gluTlt o DoŃ. 0,l65l ha nirbYt\ \ celrr lĆalizacji roszczcnja (o kt{il\'m l]1owa

u 3 ' jó usta!\-\ ()./'/.!l:ro$ Llnill i allgosłol l].o\tL]]1iu JłrrŁłtzennvn\
rwnikaj4ccgo ł Llchrłalcnia l)]jL'isco\\ego planu zagospodarorl'anre
prŻcstrzcnncgo !v uwiaZku z przcztlłczcnienl nicruahomości cŻqścio\\ tr
pod tcrĆn\' dotnil]acji nrchrr picszcgo, częściorvo pod droge publiczn4,

. $, cLrod7'c daru\\iŻnł_

na lerenie miilstsr ' gtllnt), o pot\. 1.5624 ha. \\ lynr] gnrntv llab].te na cele rekregc\jno-
sportolvc p'7y slł\łic Kopalniok. lrun!), ;.nięte pocl drogę $e\ĘętrŻnil
lącŻąca ul, Drlwal! Ż ul, (ł'abowiclią nabtle coIcm popfa\\,'\, układL|
kortunikacvjncro. rnurt slano\\'ilc\ fragnrcnt ul. Oruborrickicj. grunt) lai.-rc
pod dlo!ę we\Ą'nttlzt]a bocŻna Lll' 'l'raugutta. gntlrr nalr1ty dla urcgrr}orvania
slanu pralmego Ul. 

-fruskarł'ko\\ci. 
grunt1.nab1ne pod układ komunikac},in}.

prz1 ill' i}aclrorck. grLlnl-Y nab}lc pod budowę kanału ulgi. gtLlnt Żar!t'\
pocl istrriejqc1, cieg picszo-iezdt)!' biegnqc\, od ul' Nicpodlcgłości do



ul' (Jqrodo\\Cj. lrLlnt t]ab} t) lod Llkład lolnunikic] in}' \\ rLjoiic ll]iCI
Staszicł. Birchol'ek, Kasprtrrł iczl. Baduszkorr'e' j.

- lcrkal nicmicszkirln1.nl ]. sIilnolriilc\'odrqhna nierirchotność. lr buLjrnktI
przv ul. l_ukasicrr icz,ir -l r,, raz ze ztr itz:ll.r nr z tr m lokllent udzia[.nt
jl]''l00 cz' rl nicruchtlnlości rłspillnl'i (nl iIl' rr pra!\ic uż\1kowalli.l
$'iec7\'slego glLlnl!|) ol.nŻ ud7ia] ]_], l0{) !7' \ l)r!\\iś uŻ\1ko\\!nln
wiccZ\.s{e8o !funtu i \\ pIa\\j!'Nłitsności posado\\ionego n0 LYn] uIuncic
bu(ll'niiu pl'Zy lil' l.ukasiurricłt 4. ohr.'itllLtjoct-go dlra lok.rle dot)chozas
nieu.r odru-bnioIlc .l.j' lL!cZlli. udZial 7 ] , 1 1)() cz. w pra\ ie Źllko\\anin
\\iccŻ\'slcro BrllnlLI o porr.0.l6ó9 ha (porl. udziłlu 0,l l85 hn).

nilc]'łl)icl'llnin\:l'lnlnloporr.0'05ó2hlnabrlrpoddro!:.-uc\\nct|/nil\!celtl
skomuniko\\al]ił !ll'.lclcniej z ul' Lisił.

. i]'_d!adzs !199dD!4!! _uĘ!4l9.:Ęrr!!!Ąr!]!c]
na 1.IcIric niaslai 8runt o po$. {},.l6J9 ha nilb}'l\ po(l dro!c \r('\'nclżnJ (bL)c7ną od

ul. Kaniorlskit'i1.

o ,'r rlrrlrlze łasiedz.e!!!
nil t(rcnia D]iasla: grunl} o po\t.0'8l63 ha. r'" 1rnll nierrtchollość zltbiltlolr'lrna prz1

ul.-i'o\\aro\\cj I i lJ3. g|Unrr zajctc pod rirogi takic.jtk: ul. Olszrna.
ul' Rzcczna. tl]' Nltd l\'1lrtrrirrki1, lll. RobotnicŻa'

W okrcsie od 0l.0l.2{'l{ r. do ]ł'l2.20lł r. (;nrina CŻcCb o$ ice_Dzied7icc ZhYła prnNo
\Ą'lasności nicruchomości rr następującJ sposób:

r s'rr\'niku nabvcia z rnocr nri\!r!1r7.q7 i,qy14 !]_i,c,lski $ ofal.ciu o a gll uilalv!
t-lJ'l ' !lt l,l,]1', ,'' }lt,'r t,.'h nr, ł,'tłttt'
na tcrcIlic nlixslai grunl o polr'' 0.0025 hi| \.'-(lZitl()l]\ potl prlszr..rzcnic ul. ,\lazańcouickiei.

.l!-r]rqŁ$pąsd!^
na lcrcni('tniłsla: grunl) o potr' 0,l53s hn pL/\ ul' Korcl0kil. U]' Srcnkicrticza.
nł tclcnio gnrinr': grul]tv o po\r'. (),().l9{} ha Pr1\'ul' lJLrn. rrl. \liliardrllrickit'i. uI' P]rlir.

o tł Llrorlzc rla{q\i11];
Da lclcl]ic tl1iasta: gl!lnt),o pol!. l.2łl5 hł. \'l_\lrl: !rut]l:/h\l\ z prŻeŻnaczanicm nr ccl

rcalizłc.ji zadanill rr1asne!o Po\viittu RielSkiegcr lr zltklcsic cdukacji
public/ncj i !\'sl)]cllnin osób lricpelnosPrr\n\ch' glunt Żb\t\'nł rlccl
Porviatu l}iclskitgo rr cclu trlcgLtlorvallill stanLl pri]\\!]cgo nicruchonrości
Żaidcj prlĆl Zls}r(jl Szkiil l'cchnicznl'ch i l iecaln1ch rr Czcchorricach_
I)zicd7ici}Ch. grLlnl llr\'l\ nl lŻccŻ skilrbil l'łńslrr'a z przcznaczr'nicu pod
budowr; norvej sicrlziby Korrrisariatu l)olir.ji przr ll. \\'csol-.j.

nu tercnic qmin\.: 8nlnl} o polt' 0,l}l55 ha Zb\ia l]ir rŻccŻ skłlbtl l'ońsl$J Zljęlc pod !\il
przcciN porroLl,/iolr'\ ciekr \\'upicnica.

l)cc\ :/il!l1li Bum]islrŻa Czcchtlrr ic_l )zietlzic:
. \\}'gaslol]o lf\\al)'lilrzłd uslano\\ion} na rzecz \ticiskicgrt ()ślodko SportLl i Rckrelc'li
\\ C Żccl'to\\ iC nch- D Żicd7-ic acir dli1nittuch()nloici t} po.n' 0,69tł h,ł pLiozoncj t'l-igocic prz1
ul. \\rapienickic'i.



. sl\łi!rdZono nieodl)lalnc nirbycic Z n]i}c}'prauł pl7-cz illiciską Bibliotalg I)LlbLicznil
z siclt rl':r s ( zcr hr'rui,rch-Dzie.lzi.aulr:
_ praN'a rtż\lko\\ania wiecz}stcqo !luntu o polv. t}gólnej 0,0sł3 ha Z3budo\vancgo bud]'nkicn)
hilrliotcki' stanorr'iqccŻlo \\1asnoś('Clniny Czr'chorvicc_lfrierlzicc.
- prawa \\łłsności położoncqo nn $]$'grL]ncie hud!nku o porr'. zabudow"v 20ó nlr rr'raz
Z jnnrlDi ulŻl]d7cJti ni'

Danc rlvkazanc rl'1abcll nl l obljmlt]u takŻc nr'in' znliani'rłl,tiika.j4ce z doplowadzanitr
r1i.:l zgodności dan'vch n crłiclcncji grlrttórr i bud1'ltkórr'z zapisatrli !v ksiqgach wiccŻ}.s1Jch.
Zn]ian! Io\\'ietzchni njcnlchomośti będace rc7ultai.nl no'wJ ch pon]ialó\i'gcodt'zr,jn1'ch

Nicruchomościłnli stalowiqcymi nricnic kofuunalne c ina goŚpodaruje popize'-:

!prrĆdtlż mienia konlunłlnego \ł l$bic plz€tarBo\\1ln i bczprzctargorr}rlt
1 rrcdlug'.rchrvał1,btrdzelo\Vc.j nł 20l_5 r' dochod] z telo t),rLllu p|zcrlidujc się na krrcltq
I -.rin oar).()() rl l

_ przeksztal(enit pri{'a u^'tkołanilr wicc?ł's(c8o rv prerro wlaśności Ż cŻ\ł)
1\\iaŻanc jcll Llz\'_\kouic doclrodó.rr 1 u'cdlug uchrvai1'[rtrdŻcto\Vcj !l^ 2()l5 r' Clochod}'
Ż lclo t\ltllu plz.q'idLic sie ni] kt\otę.l0 000.00 7l )

' użr'tkotlanic t,li€Ćzlstc Ia r'ecz osól' lu1czn1ch iprłtrh]-ch. Śparlr|zielniolł2 tf}r'h,
ZlrrZąd. /' t}'tułu cleg(, Gnrina czcrpic doch()Ll}' \\' postaci opłat l(]CZl']t'ch ( \\cdiug uchu'ał}'
buclżettlrrt'j n;l ]0l5 l' r]ochocir l lcro 1\1ułL] pl'/c$idlrjc siq nl krr,otę 275 000.00 z'l )

- dzicrźa\rt_ gluntóry na cclc lratrdlu i gastrononrii, usltlg, placórv i składorr'isk,
p:łrkingórt imiejs( poŚlojotl'Ych. upra1v roln\'th, l-sk ip!Śtlłisk, śłłNtirv, ogródkórv,
pasick. dojazdrirr d{} poses.ii. d0.i!tzd/,r\'do ohickrórv rv1.korzy$t}Nany{h na celc
d7iAlAlności gorpodxrczcj, pod obickh hudoŃ ll|tro, obiekĘ' t.uchomt, pod grrażĆ,
,' c7\' \!'iążq sie o'vr]\ze dlicr7ł$nd ( Ncdiug uchwal)'btldŹcto$'cl na:0l5 I' dochod)'
,/ lĆqo l} tulu prlś\\ idujc sig na lurltę .i 85 0(}{).0() 7ł l Po\\'- ,l5.94l 8 ha )

' najenr lokali micszkulnJ'{h i uźytkorr'lch {drninistrou'en\'ch pv'el A.7'K' z cz'.r.nl

rrr'ił;łne jest uz1'skarlir: dociltldilrt 1 rvtrlług irchr.valv budŻet()\\ej na 20l5 r' dochod}
l t\tułu nailnu lolali n1i.slkaln\ch i tlŻytkow\ch prlcwidLrjc się na krvotę 3 398,10{).0() /l )

- tlshgi ti zakresic uż!'tcczności PublicŻntj. Z c7}nr Żwiqzane'jest ul}'skanie dochodL;$:
: łtr'lu.q nu plałl tutgclłrłł t *ediutr ttchrlał\, budŻelo\\cj !a 20l5 r dochod}'Ż lcgo n1ułrl
pl',o\\ illuie sie na h\\'(r{e I00 000.00 Ż] )
: l)!&' la|Ro\|lq() ( |:ul!l puhli(.n\.'h ) ( rr,c<ilug uchrvał1'budŻctorvcj nl2i)l5 r. r.lochod}-
/ |lJlo lflllłll |,r7c\i(lu]c Śiq nx h\\olc '1l lt00 llU /ł ]
: cn?cłllLltiu ko lunl|In 

'ga 
( wcdług uch\!ał} L]udżcto\\!-j na 20l5 r' ilclclrod} ztego t}1ułu

plzerr,iiluie sie na kr'vote ] 73 ó5{).{)0 Żl )

: ńaii,lłl { lvedlug uclrual-y bLtiiŹcttllvej rrł 2015 r. <1oclrod1 z tego t5tułu ptzcrridLtjc sic
nł k\t)lf l(r1 0(]0.00 /ł )
: bLi.l!)k}l b11L|go ! u'cdług trchułłr' bLtdż.r()\\cj na 20 i j r' doch()d! / telo l\'tulu przeu idrrjc
si!- na k\\'olq l tl8ó ()(10.00 zł )
: rllnolr t 1 ''vedlug uchlvał1.burizclowcj iril :(l] 5 r' (lo(hod' Ż lcgo lytuIu przcwidujc sia

a l\\.}lc l 5 ! 000.10 Żł )
:lo!h\\isk \ *'cdług Lrc hu ał'"-' bud zcto\\'!'i n! ]0l5 r' dochod1'z tcgo t1rułu pr.łcrviduje siq
na ksrtq 75 000.00 zl )

. :aPlą!\. :(l D1ldi( - RK'\' I'KS i inat ch lłtjłłtcrirl' ( rr'cdhtg tlchrvab budżelolvci na ]0l5 r'
d()L'hod\'7 tĆ!](} l),tulu prŻc\!idujc sic na k\\,lnq 'l7 87().0() Zł )
: lt,1nujnłt pl:e:.itllnÓllki ol4arlj:Lllr.i11! C litt\, : |'.1lqt:!nien '1Z^ ( wediug uch\\..łl},
butlŻcl|.wcj lra ]01j r' dLrchodv Z lcgo tytulu }rrzcwiduie się na kuotc 22_i 5.15,00 Ż] )'



W okrcsie od 0l.0l.20l4 r' do jl'I2'20l4 r' (lnrina Czeclrou'icc-Dzicdzicc zarrarła l unlorvę
uŹlczcnia z i)zcdsir.'biorst\łelrl Il]ż}"nicrii i\łiejskiej Sp. z o.o' z sicdziba rr Czecho\\'icircłr-
Dziedzicach uż1'czajac do Ltż]-wanił \\'oktesie do 30'06.20i5 r' część dZitllki (stsnorr i4cit prls'
0.0003 ha) pclłożoncj w Ligocic przv ul' Zabrzcskici z przcznaczcnienl pod Iokaliuacje tablicr
intbrnar1jnej z logo Nalodorvcgo Funduszu ochrony Śtoclow,iska icospodarki \|odnej
rr ranrach Projektu.,Relulacja gospodruki wodno-ścickorvej rl'Gnrinie Czeclrouicc-
Dzierlzicc".

Ponadto \ł użyczeniu pozostaią|
. lcren rv)'sr_piska śmieci uzyczonr na okrcs 25 lat !i. do ]ó.0 ] '2030 r.. \ł cęlu.iego
odga1oNirnia i eksploatorlania. na po<lslau,ie uch\\.ał}'Nr xX\/l/322''().ł 2 dnia 4 wrzcśni3
2004 r. Rady Miejskiej u, Czcchorr icach-Dziec{zicsch.
. nu tcrcnie nliastc: grunly o porr. ogóln.j 0'063,l ha,
. na tcrenic glnin}'l grunlo po$. ogólncj 0'00{5 ha,

Reas!n1uiao przedłoŻona inlormłcjł lrrł Da .clu Frzedsta\\,ienie \!ielkości majątku. jakinl
dysponujc Gmina CZecholvice-Dziedzicc dla realiZac'ii srroicIr zaclaIi statutorł1'ch.

....,.";t


