GG.3023.1.20l9

§TAN MIENIA KOMUNALNEGO
GMINIY CZECIJOWICE - DZIEDZICE
( częśó opisowa )

Niniejsza informacja o stanie nrienia komunalnego Gminy Czechołvice-Dziet|zice, obejmująca
dane o majątku Grrriny Czechowice-Dziedzicewg stanu ną dzien 3t.l2,2018r. pozyskane
z Wydziału Księgowości futejszego Urzędu Miejskiego orazjedrrostek budżetowych
Podlegających Gminie, sporządzona została zgodnie z wymogami określonymi w art, 267 ust.
1 pkt 3 ustawy z drua 27 sierpnia 2009 r. o
finansaeh publiczłtych (Dz. U. zż0l? t. poz.2077
z p6ż,t. zrn.), tj. zawiera:
- dane doĘczące przysfugującychjednostce samorządu terytorialnego praw własności,
- dane dotycące innych nie własnośćpraw majątkowych, w tym w szczególności
o ograniczonych prawach rzeczowych, uĘtkowaniu wieczystym, wierz}telnościach,
udziałach w spółkacĘ akcjach,
- dane dotycące posiadanią
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożeniapoprzedniej informacji,
- dane o dochodach uzyskanych z §ftufu wykonywania prawa własnoŚci i inn}ch praw
majątkowych otaz zwykonywania posiadanią
- inne dane i informacje o zdarzeniach mających vĘryw na stan mienia jednostki samorądu
ł

terytorialnego.

Mienie komunalne jako majątek gminny, zgodnie z klasyfikacją środków trwałych,
zostalo podzielone na l0 grup rodzajowych, takich jak:
grupa 0-grunty
grupa 1 -'budYnki i lokate oraz spółdzielcze prawo do lokąlu uĄrtkowego i spółdzielcze

urłasnościoweprawo do lokalu mieszkalnego
grupa 2 - obieĘ inłnierii lądowej i wodnej
grupa 3 - kotły i masąmy energĘczne
grupa 4 - maszyny, urądzenia i aparaty ogólnego zastosowania
grupa 5 - maszyny, vnądz-eńa i aparaty specjalistycane
grupa 6 - urządzenia
.,]:
!
grupa 7 - Środki
gruPa 8 -narzędziąprzyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane
grupa 9-inwentarząn^ry.
7-ałąłzonedo częŚci opisowej zestawienia tabelaryczne zawierają informacje o składnikach
majątkowych i sposobie Ąłsponowania nimi.

techniczne
transporttr

}

Niniejsza informacja składa się z następująoych części:
I częśćinformacji dotycry składników majątkowych Gminy gruntów gminnycĘ który,mi
Gmina dysponuje.
(tabelanr l i ta)
II częŚĆ doĘcz7 składnikórr majątkorvych
jednostki budzetowe jej podlegające.

- środków trwałych, którymi

( tabela nr 2 )

1. Jednostki budżetowe:

o Straż Miejska w Czechowicach-Dziedzicach,

r Administacja zasobów kom'unalnych w czechowicach-Dziedzicach,

:

Y:j:Y^o"u:*Ł,T:* j l:*:i,:t

w

Czechowi"""ŁDT.5.Tl,

dysponuje Gmina oraz

,l

r Przedszkole
. Przedszkole
. Przedszkole
o przedszkole

r Przedszkole
r Przedszkole
. Przedszkole
o przedszkole
r przedszkole
. przedszkole

Publicare
Publiczne
Publiczne
Publiczre
Publigzne
Publiczne
Publiczne
publiczne
publiczne
publiczne

Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr 3 w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr 5 w Czechorłlicach-Dziedzicach,
Nr 6 ,,Zaczarowany Ogród" w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr 8 w Czechowicaeh-Dziedzicach,
Nr 9 w Czechowicach-Dziedzicacb,
Nr 10 w Czechowicach-Dziedzicach,
Nr l l w czeohowicach-Dziedzicach,
w Ligocie,

wzabusgu,
. Szkoła PodstawowaNr 2 im. I(ńlowej Jadwigi w Czechowicach-Dziedzicach,
. SzkołaPodstawowaNr 3 im. Juliusza Słowackiego w Czechowicach-Dziedzicach,
e §zkoła PodstawołraNr 4 im. Orła Białego w Czechowicach_Dziedzicach,

. Szkoła PodstawowaNr
. §zkoła PodstawowaNr

5 im.

Mikołąja Kopernika w Czechowicaclr,Dziedzicach,
Łukasiewiczaw Czechowicach-Dziedzicach

6 im.Ignacego

(z oddziałami gimnazj alnymi),
. Szkoła podstawowaNr 7 im. Kazimierza Wielkiego w Czechowicach-Dziedzicach,
. SzkołapodstawowaNr 8 im. Janusza Kusocinskiego w Czechowicach-Dziedzicach
(z oddziałami gimnazj alnlrri),
r Sz]soła PodstawowaNr 1 im. ks. Józefa Tischnera w Ligocie (z oddziałami giriliazjalnYmi),
. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Powstańców Śląskich w Ligocie,
o Szkoła PodstawowaNr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej w Ligocie,
r szkoła podstawowa im. ks. Józefa Londzina wzabrzega(z oddziałami gimnąialnymi),
r Zespól Szkolno_Przedszkolny Nr 1 im. Jana Brzechwy w Czechowicach-Dziedzicach,
. ?_espół §zkolno_Przedszkolny Nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach
(z oddziałami gimnazjalnymi),

. Zespół Szkolno-Przedszkolny im- Jana Pawła II w Bronowie,
. Ośrodek Pomory Społecznej w Czechowicach,DziedzicaclL
. Dom Pomocy Społecznej ,]łotaJesień" w Czechowicach-Dziedzicach,
. Żłobek Miejski w Czechowicach-Dziedzicach.
u;

ro.a.iębiorstwo InĘnierii Miejskiej

Sp. z o.o. z siedzibą rv Czechowicach-Dziedzicach

ul. §zarych §zeregów 2
liczba udziałów na dziń 3|.|2.2018 r. wynosi 49 088
wartośćudziałów -49 088 000,00 zło

Mostosta|Zahrzs_ Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ul. Wolności 191
liczbaakcji na dńef.31.12.2018 r. wynosi 40 434

b)

wartośó akcji

-

40 434,00 zł,

Pnedsiębiorczości i Rozwoju Spólka z
w Gtiwicach ul. Wincentego Pola 16
liczba udziałów na dzień 31.12.20i8 r. wynosi ż 400
c) Górnośląska Agencja

wartośó udziałów

-2

o.g. ż siedzibą

100 000,00 zł,

Pnedsiębiorstwo Wodociągów i Kłnalizacji §pólka z o.o. uLlegionów 85
Czechowice-Dziedzice
liczba udziałów na dzień 3 l. 1 2.20 1 8 r. wynosi 1 l 0 460
wartośćudziałów- l1 046 000,00 zł,
d)

Przedsiębiorstrvo Komunikacji Miejskiej w Czechowicacb-Dziedzicach §p. z o.o.
43-50ż Cżechowice-Dziedzice ul. Drzymaly 16
Iiczbaudziałównadzień 31.12.2018 r. wynosi 9 84ż
wartośó udziałów -9 842 000,00 zł,
e)

§ocjalna CZECHO-BEST
ul. §ienkiewicza 8 43-502 Czechowice-Dziedzice
liczbaudziałów na dzień 31.12.2018 r. wynosi l
wartośćudziałów- 900,00 zł,
f) §póldzielnia

III częśćdotyczy zmian w stanie mienia komrrrralnego od dnia ńażnniapoprzedniej informacji.
Dane zawarte w tabela.ch nr l, la, 2 zańerająinformację o zrnianąch w stanie mienia na dzień
31,12.2018 r. w stosunku do stanu mienia na dzień 3t.lż.ż01? r.

IV częśó dotyczy dochodów
maj ątkowych oraz z
( iabela nr 3 )

uzyslrarrych z §rhrłu wykonywania prawa własnośgii innych praw

wykonpvania posiadania.

Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi realizowane
- zbywanie prawa własności,
- zbywanie pralva wieczystego użrytkowanią
- udostępnianie w formie dńerżawy, najmĘ uĘczańą
- oddawanie wkwaĘ zatząd,
- nabywanie nieruchomości w drodze urykuptl,
- nabywanie nieruchomości w drodze darowizny,
- nabywanie nieruchomości w drodze zasiedzenia,
- nabywanie nieruchor4ości z mocy pralvą
- zamianę nieruchomości.

j

est popmez|

}Y okresie od 01.01.2018 n do 31,12.2018 r. Gmina Czechowice-Dziedziee nabyla prawo
wlasuości oraz prawo użytkowaniawieczystego nieruchomości w nęstępujący sposób:
,i

t) z mocy prawa

ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 19"90 r. - Przapisy
wprowadzajqce ustawę o samorzqdzie terytorialnym i ustawę a
pracownikach samorzqdowych,art.73 ustawy z dnia 13 paździemika l998 r.
- Przepiry wprowadzaj qce ustavvy reformujqee administrację publiczną,
art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 t. o gospodarce nieruchołnaściami,
art. t2 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasądąch
przygatowania i realizacji inwesĘcji w zalvesie dróg publicznych, art. 19
ust. 4 ustawy z drria 8 lipca 2010 r. o szczególłlych ząsadach przygotowania
do realizacji inwesĘcji w zalvesie budowli przeciwpowodziowych, art' 73
ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nteruchomaściami
rolnymi Słarbu Państwa - erunł o pow. ogólnej 6,8779 ha,
- udział Yrcz.w gruncie o pow. 0,0025 ha, w tym:
- na podstawie art. 5

o w drodze koTrrunalizacji

naterenie miasta: grunty o pow. 0,6976 ha, wrym: grunty pod dlcigami (takimi jak:
ul. E. Kopcią ul. Wodna), grunty prą,ul.Nad BiałĘ, ul. Poziomkowej,
$unt (bęĘcy w uZytkowaniu wieczystym) na terenie osiedla
mieszkaniowego przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego.

I

l
_]
i

i

Gmina czechowice_Dziedzice uzryskała również 2 decyzjewojewody Śląskiego, wydane
ustaulę o samorzqdzie
na podstawie ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzajqce
terytorialłzym i ustawę o pracownikach samorzqdowych, stwierdzające nabYcie zm?c! Prawa
z dniem zi,osJgga r',7 iziałeĘnabytych wcześniejszymi decyzjami StarostY Bielskiego
w oparciu o przepisy specustawy drogowej i figurujących już w bazie mienia Gminy,

nubliczrlą

;, t *rt.

jak
miasta: - sunty o pow.0"26s5 ha zajęte pod drogi takie
ul. Zróilaną u1. podkępie,d.Z.Krasińskiego, ul. H. Kołłątaja, ul. RÓż:ana,
ul. Płaska, ul. Chabrową ul. Sokolą ul. J. Rumaną ul. Wiejską
- udział Yzcz.w gruncie o po$" 0,0025 ha zajętym pod drogę ul. Przejściową

jak
nąterenie gminy: erunł o pow. 03u7 ha zajęte pod drogi takie
ul. brakową ut. Zakątek, ul. Pod Lasem, ul, Małą ul, Rakową
ul. Jesionową ul. Btrrzej, ul. Spacerowa, ul. Modrzewiową ul. WsPÓlna,
ul. Świerklocz,
art.98 $tawł o gospodarce ńerucho ściaili
na terenie miasta: slmty o pow. 011430 ha wydzielone $, pasie dńg:
d. wbdnej, ul, Zaplecze, ut. Rajskiej, u1. Wąpkiej, ul. C. K.
ui. Akacjowej, ul. Kolejowej, ul. Przełęcznęj,

ł w opuchlo

-

na terenie gminy:

Nonłidą

grunł o pow. 0,0192 ha wydzielone w pasie dńg:
ul. W. Broniewskiego, ul"!ffożriackiej,

inwestycii w zalłesie łóg publicznych
pn.:
nu to.ni" gminy: grunty o pow. 0,2710 ha objęte inwestycją drogową
pole
w Bronowie, Gmina
,Ro/uoao*u drogi gminnej ul. Stawowe
Pole oraz przebudowę
§tawowe
ul.
obejmująca
Czechowice-Dziłzice,
przepustu g 1000 na cieku R-E-2 oraz sieci wodociągowej kolidującej
z 1eianią(obręb ewidencyjny: 0004 Bronów, jednostka ewidencYjna:
Czechowice-Dziedzice - obszar wiejski)",

zalłesie budowli przeciwnowodziowvch
pn,:
t.*ri.-ri.^t" g*nty o poro. łrg559 ha objęte inwestycjami przeciwpowodziowymi
potoku
".
Ig"ao*u.*ądzeń przeciwpowodziowych na ciekach w zlewni
Ćzechowickiąo i w rejonie ulicy Wodnej w Czechowicach_Dziedzicach",
inw eitvcj i w

do ul. Wodnej
,,Projekt urządzeń prz."i*^rpo*odziowych w zlewni rowu
(zlewnia rowu R-D)",

Państwa
oparciu o art,13lstaw o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
na tererrie miasta: grunty o pory. 0rl400 ha,

.w

drodzewykupu, zamiany, darowizny,
zwrotu w rvyniku odwolania darowizny,
nieodplatnego pnekazania

2) w

- prawo własnościgruntówo pow. ogólnej 016140 ha,
_ irrt"ioł ĘQ/ńfi nz w nrlwie właęnnśr.ignlnfil n rtnw- 0.07f,4 ha,

- udział 108/180 cz. w prawie własnościgrurtu o pow. 0,0145 ha,
-

prawo uż,ytkowania wieczystego gruntów o pow. ogólnei 0,0992 ha,

- udział 29t100 cz. w prawie uĄrtkowania wieczystego gruntu o pow. 011669 hao w tym:

r w drodze wykupu
,na terenie miasta: prawo uzytkowania wieczystego gruntu pow.
o
0,0072 ha wraz
ze anjdującym się na nim obiektem upamiętniającym wydarzenia z czasów
il wojny światowej nabyte na cel publicany miązarry z ochroną miejsc
pąnfęct narodowej;
na terenię gminy: grunty o pow. 0r0I12 ha nabyte w celu pozyskania terenów ząiętych pod
d.ogę - ul. Szafifową

c w drodze zamianv
na terenie miasta: grunt o pow. 0,0375 ha nabyĘ w celu rrregulowania stańu prawnego terenu
zajętego pod drogę - uI. Przełęczną
o w drodze darowiznv

na terenie miasta: - grunty o pow. 015020 ha, w §łrr: grunty nabyte w celu pozyskania terenów

-

I

pod Potok Czechowicki, grunt przy ul. I. Łukasiewicza (parking
samochodowy utwardzony kostĘ betonową) nabyty na realizowane juz cele
młięanez wykonl.waniem zadań własnych i zleconych Gminy zzakłesu
Pomocy społecznej puśzOśrodekPomocy Społecznej w Czeohowicach_
DziedzicactL erunty nabyte w celu pozyskania tereuu pod drogę wevrnętrzrrą
tęrenów zajęĘch pod drogi wewnętzne na osiedlu miesz*aniourym przy
ul. Bestwińskiej, terenu zajętego wzwiązku z budową infrastruktury
technicznej tj. sieoi kanalizacji sanitamej otffiptzemlaczonego pod
poszerzenie drogi ul, Kościelnej,
- udzjał 59160 cz. w gruncie o pow. 0,0784 ha nabfiy w celu poryskania
terenu pod drogę wewnętrzrrą (połączenie ul. Grabowickiej i ul. §adowej),
- udział 108/180 cz. wgruncie o pow.0,0145 hanabytywcelupozyskania
terenu pod pas drogowy ul. Grabowickiej,

ua terenie gminy: grunty o pow. 010573 ha, w tym: grunĘ nabyte w cetu pozyskania terenów
zajętych pod drogę wewnętraĘ - boczną od ul. Grzybowej, pod drogę

wewnętrzną

łącąąul.NadwiślŃ§Ę i ul. Pofudniową,

w drodze nieodpłatnego przekazania
na terenie miasta: prawo uzytkorłania wieczTstego gruntu o pow. 010920 ha zajętego
Pod fragment drosi - ul. Towarowej, nabyte na cele zv,tiązanez inwesĘcjami
infrasfi:ukturalnymi sfueącymi wykonaniu zadań własnych Gminy
w dziedzinie tanspońu zptł.eznaazeniem na wyżej wymienioną drog%
o

. w drodze prz§niesienia praw (zwrotu) w wyniku odwołania darowizn}l na rĘecz skarbu
Państwa
na terenie miasta: - lokal niemieszkalny nr 2 w budynlru przy ut. I. Łukasiewi cza 4,
- udział 29ll00 cz. w prawie własnościtych cąścibudpku i urądzeń, które
nie słrźąwyłączrrie do uĘtku właścicielilokali,
- udział 29ll00 cz. wprawie użytkowania wieczjłstego gruntu o pow.
011669 ha, naktórym budynekjest posadowiony

]

A*tem notarialnym zniesiono odębną własnośódwóch lokali niemieszkąlnych w budynku
przy ul. I. Łukasiewi cza 4 w Czechowicach-D ńedzieach,posadowionynr na działce o pow.
0,1669 ha, będącej w uĘtkowaniu wieczystym Cminy Czechowice-Dziedzice.

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Czechowice-Dziedzice zbyla prlwo
wlasności oraz prawo uĘtkowania wieczystego nieruchomości w następująry sposób:

. w drodze sprzedał

Kruczej,
ul.
Pocztowej,
wrejonie
prą,ul. Napierskiego Kostki,
ul. E. Orzeszkowej,
grunt przy ul. M. Er"ymały zbyty dla potzeb realizacji inwestycji pod
nazwą: ,,Budowa sieci kanalizacyjnej rłl centrum miasta CzechowiceDziedzice - podzadanie 2.1. w ramach przedsięwzięcia pod naz'Nąi regulacja
gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice", grunty przy
ul, Zawiłej, ul. W. S. Reymontą

na terenie miasta: grunty o pow. 0,5074 ha, w tym: grunty w rejonie ul. Smoczej, ul.

na tercnie gminy: grunty o pow. 017Oż6 ha przy ul.

Nadwiślńskiej, ul. TVapienickiej,

l w drodze zamianv
na terenie miasta: grunt o pow. 0,0220 ha,

. w drodze zasiedzenia
na terenie miasta: grunty o pow. 010598 ha w rejonie
,i

ulic Marszałka J. Piłsudskiego

J. Słowackiego.

lV okresie od 0l,.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Gmina Czechoryice-Dziedzice oddała w trwaĘ
zln;ądl
na terenie gminy: nieruchomość stanowiącą przedmiot własnościGminy, obejmującą grunt
o pow. 0,6517 ha - Szkole Podstawowej Nr 3 im. Zofii Kossak-Szczuckiej

wLigocie.

o.*ńju."

Aktem notarialnym rozwiąparro prawo uĄltlcowania wieczystego
Przedsiębiorstwu Inzynierii Miejskiej Spółka zo.a.z siedzibąw Czechowicach-Dziedzicach
dla nieruchomości o pow. 0,0306 ha położonejw Czechowicach-Dziedzicach przy
ul. Jagiellorfukiej - rozwiązanie nastąpiło w celu uregulowania dostępu do drogi publicznej ul. Jagiellońskiej dla działek o numerach 468/14 i 468t70 stanowiących własnośćGminy
Czechowice-Dziedzice.
Dane wykazane w tabelaci nr 1, 2 obejmują także zmiany będące rezultatem:
r doprowadzarria do zgodnościdanych w ewidencji mienia gminy z zapisami w ewidencji
gruntów i budynków oraz księgach wieczystych,
. nowych pomiarów geodezyjnych.

Nieruchomościami stanowiąrymi mienie komunalne Gmina gospodaruje popne;u:

-

spnedaż mienia komunalnego w Ębie przetargowym i bezprzetargowym
( wedfug uchwały budzetowej na20l9 r. dochody ztego §fułu przewiduje się na krvotę
1

400 000,00 zł )

'
nrzeksztalcenie prarta użvtkowania wieczvstego w prffwo wlasności,łcrrJm

I

-

,

związane jest uzyskanie dochodów ( wedfug uchwały budzetowej na20l9 r. dochody
ztęgo tt/tułu przewiduje się na kwotę 93 000,00 zł )
uŻytkowanie wieczyste na pecz osób fizyczuych i prawnych, spóldzielni, z Ęrtufu czego
Gmina czerpie doehody w postaci opłat rocznych ( według uchwĄ budzetowej na2079 r.
dochody ztsgo q/fułu przewiduje się na kwotę t03 000,00 ż )
trwaĘ zarząd, z ryfufu czego Gmina czerpie dochody wpostaci opłat rocznych
( wedfug uchwaĘ budżetowej na2019 r. dochody ztego
§rrułu przewiduje się na kwotę
l 10 000,00 ż )

ustanawianie służebności,zczymzłliązane jest uzyskanie dochodów ( wedługuchwaĘ
budżetowej na20l9 r. dochody ztego q.fułu przewiduje się na kwotę 800,00 zł )
dzieżawy gruntów na cele handlu i gastronomii, uslug, placów i składowisk,
parkingów i miejsc postojowych, upraw rolnychr ląk i pastwisk, stawów, ogródków,
pasiek, dojazdów do posesji, dojazdów do obiektów wykorzystywanych na cele
działalnoŚci gospodarczej, pod obiekĘ budowlane, obiekty ruchome, pod garaże,
z crym wiązą się czynsze dzierżawne ( wedfug uchwały budzetowej na20l9 r. dochody
ztego §.tufuprzewiduje się nakwotę 372 000,00 ńzpow.51,3740ha)
najem lokali mieszkalnych i użrytkowych administrowanych przez
związane jest uzyskanie dochodów ( według uchwały budżetowej na2079
^ZK,zcT1łnr.
r. dochody
z §rtułu najmu lokali mieszkalnyoh i uzytkowych przewiduje się na kwotę 3 496 800,00 zł )
usługi w zakresie uĘtecznościpubliczn ei, z crym związane jest uzyskanie dochodów:
z placu targowego ( najmu stanowisk ) ( według uchwaĘ budzetowej na 20l9 r. nie
przewiduje się dochodów z tego §rtułu )
z placu targowego ( opłaty targowej ) ( wedfug uchwaĘ budżetowej na20l9 r. dochody
z tego $ułu przewiduje się na kwotę 150 000,00 zł )
z placu targowego ( szalet publicznych ) ( wedfug uchwaĘ budzetowej na20l9 r. dochody
zlego łtufu przewiduje się na kwotę 30 000,00 zł )
zcmentarza komunalnego ( według uchwały budzetowej na}OL9 r. dochody ztego tytułu
przewiduje się na kwotę I74 710,00 zł)
z basenu ( według uchwĄ budzetowej na 2019 r. dochody ztego brtufu przewiduje się
na kwotę 190 000,00 zł )
z basenu krytego ( według uchwaĘ budzetowej na2019 r. dochody ztego §rtułu
przewiduje się na kwotę 1 206 000,00 zł )
z odnowy ( wedfug uchwały budZetowej na 20t9 r. dochody ztego tytułu przewiduje się
na kwotę 80 000,00 zł )
z lodowiska ( wedfug uchwaĘ bud:żetowej na20!9 r. dochody ztegp Ęrtułu przewiduje się
na kwotę 80 000,00 zł )
zzapłaĘ za media - RKS, LKS i innych najemców ( według uchwĄ budżretowej
na2019 r. dochody ztego Ęrtułuprzewiduje się nakwotę 39 000,00 zł )
z wYnajmu przez jednostki organizacyjne Gminy zwy|ączenięm AZK ( według uchwały
budZetowej na}al9 r. dochody ztego Ętułu przewiduje się na kwotę l95 689,00 zł ).

DecYzjami Burmishza Czechowic-Dziedzic stwierdzono nabycie przez PolskiZńęek
Działkowców w Warszawie prawa użytkowania:
- nieruchomości o pow. 1,0319 ha położonejw Czechowicachłziedzicach przy u|.Zabiele,
stanowiącej własnośćGminy Czechowice-Dziedzice, zajętej pod Rodzinny O$ód Działkowy
,,Relaks-Storczyk",
- nieruchomości o pow. ogólnej3r744l ha położonej w Czechowicach-Dzi&zicach przy
ul. J.I. Kraszewskiego, stano\iliącej własnośćGminy Czechowice-Dziedzice, zajętej pod
Rodzinny Oeród Działkowy,,Wiśnia".
Umową notarialną ustanowiono na cza§ nieokreślony, za j ednorazowym wynagrodzeniem,
prawo sfużebnoŚci gruntowej po działce w 55I4l2 połozonej w Czechowicach-Dziędzicach,

będilcr.,_i

rrłasnością§nlin1 Czeclrorvice-Dziedzicc.

nr 5_5]4i 1 połoz.onci rv Czcchoriicach-Dziedz-icach

269lll.

l,}a

fzecz kazdoczesnvch tvłaścicielidziałki

idziałek o nunlelach 268911.2690i

1.

171'4,ł. ]669,11. ]669,]. ]ó69/j. ]{ló9;"1. ]ó{l9/2] połozonr-cil rr,Kaniorvie oraz
l66/l29. 1 ltt0]20

na r7r:c7, kazdoczęsny,clr uzvtkorłnikćlrv rvieczl,stvclr tiziałek o nunrerach
połclźonvclrrv Kan itl,uvie.

Pp5ląngl,rienienr Sądu Rejonori,egel x Pszczlnie l \\:r,działu Crrl,ilnego" uvdan1,lll r,,'sprarvie
() ustano\\,ienie drclgi kruieczncj. ustano\łi0l1a ztlstała. za jednorazo\\}n rłvnagrodzenienr.
gruntowantiedz1 innr,nli na łlzialcc rtr ]691i2 połtlzone_i lł,Karliowie. stanorliące.j
słuźebrrość
r,vlasnośc}'owiatu I}ielskiego i Gnrinv C]zt:clrou,icc-[)zicdzicc. na rzccz kazdoczesne_Ęo
właścicielaiuzytkorvnika rł,ieczlstego działek o:lunlerach 551;ł,'i. -łl80l,ł"4180112.5604j1.
5601/:_ 4]l l139.4211,14t}połoz,tlll;-clt r.r,Czcchorricaeh-Dzicdzicach oraz dzialek o lrułnerach
2ó89/1. ]69011. ]ó9lll. l?l.]4"1.2óó9/l. ]669:]. ]óó9/j. ]6691.1" 2669]]2. ló(1,129. 1180i]0.

2669jll. ]6q]. ]693.269"ł, 169i]0. l69/]1 połozonl,cli rv Kanitrrric.

W uzvczeniu pozostaja:
: złożena rvysypisku odpadórł,komunalnvc],: użvcz,one lta okres 25 lat q. do 1ó.01,20]fJ r..
w celu_iego ł:dgazorł,ania i eksploaltlrvania. na prłdstarvic uchiralr Nr XXVII/322i04 z dnia
4 pazdzierrlika 2004 r. Ratl1 \4ie,iskit,j r.v I zechorr-icach-Dz,iedzicach.
. na terenie nriasta: grtlnt\ _i]tTillnc, o l)()\1,. ogólncj 0,()080 ha.
r na tęręnte gnliny; grllllt gll1iI"lll\ () poll,. 0.00"ł5 ha.
Wierzr,telności z tytułu dzierżar.rr i tlzvtktlu,ttnia rvieczl,stego na dzien 31.12.20l8 r.
. dzierzaw,a - brutttl 70761.40 PLN (rł,t},Jll: netto 576l0..ł4 PLN: \iA'I' l3l50.9ó PLN;.
. u7_},tko\\,trnie rvieczvstc - brutto l.ł5 l 7. l 6 PLN ( \\, tvll,l: netto 1 368 7.89 PLN: VAT 8]9.]7
Pl,.N).

r hipoteka

- dotycz}, zaległościz tr{tt}u Llzrtktlrrnllia rvicczlstego:

- naleźllośl,głowna: 2q2.0-i

Pl-\.

Reasunru,jac przed}oźorla infiłrnlac- ja nla lla celu przedstirr.vieliie x,ielktlści nra,jatku..iakinr
d,v-sponu.je Gni:ra Czcclrorlicc-Dz,icłlzice rlla realizacji swoiclt zadań statutorv-r,clr.

!

