
 Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 15 listopada 2006 roku                          
z uwzględnieniem zmian, które zaszły w stanie mienia od dnia 15 listopada 2005roku. 
 
Gmina posiada następujące mienie: 
 
I        Grunty własne o pow. 37,80 ha, wykorzystywane w sposób następujący: 
 Grunty oddane w użytkowanie wieczyste na cele usługowe – 4,08 ha, 
 Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości  - 33,72 ha, w tym: 
− grunty niezabudowane przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne,                        

zagrodowe i usługowe  3,77 ha, 
− grunty pod drogami gminnymi  8,70 ha, 
− tereny zieleni 0,31 ha, 
− grunty rolne 5,08 ha, 
− tereny oświaty 6,67 ha, 
− inne, tj. tereny administracji, urządzeń zaopatrzenia w wodę, oczyszczalni ścieków,                             

rozdzielni mocy, zbiorników retencyjnych 9,19 ha. 
           Część nieruchomości znajduje się w użytkowaniu gminnych jednostek 
organizacyjnych, część została oddana w dzierżawę: 

− na okres 10 lat nieruchomość o pow. 156 m2, na której zlokalizowana została Bazowa 
Stacja Nadawczo – Odbiorcza Cyfrowej Telefonii Komórkowej GSM Plus;  

− na okres do 3 lat - trzy nieruchomości o łącznej pow. 234 m2 , na cele prowadzenia 
usług handlu. 

 
II. Zabudowania o wartości ewidencyjnej netto: 
1. Budynki mieszkalne                                                                                               125 293 zł 
2. Obiekty oświatowe                                                                                              9 491 896 zł 
3. Biurowiec Urzędu Gminy z lokalem użytkowym i mieszkaniami,  
      obciążony hipotecznie                                                                                            484 610 zł 
4. Zabudowania na nieruchomości użytkowanej przez ZHP w Starej Dąbrowie 
      o wartości                                                                                                               461 250 zł 
5. Zabudowania gospodarcze , w tym strażnice OSP,                                               362 529 zł      
6. W gminnym zasobie mieszkaniowym znajdują się 24 lokale mieszkalne o łącznej 

powierzchni 1 138,21 m2. 
 
III. Pojazdy samochodowe o wartości ewidencyjnej netto: 
1. Samochód Polonez "sanitarka"                                                                                 
2. Wóz asenizacyjny                                                                                                        
3. Samochody strażackie                            
4. Motopompa                                                                                                              14 002 zł                         
5. Autobus                                                                                                                     
6. Samochód Mitsubishi Space Star 1,6                                                                        46 815zł 
 
IV. Stacja i sieć wodociągowa. 
Stacja uzdatniania wody we wsi Wincentówek o wartości netto  141 541 zł oraz sieć 
wodociągowa we wsiach Leoncin, Wincentówek, Teofile, Wilków Nowy, Stanisławów, 
Głusk,  Nowa Mała Wieś, Wilków Polski,  Nowe Grochale o łącznej wartości netto                        
1 497 737 zł.  
 
V. Kanalizacja. 
 Sieć kanalizacyjna w Leoncinie i Wincentówku o wartości netto 1 553 974  zł. Sieć ma 
długość 14,1 km oraz 134 przyłącza kanalizacyjne.  
Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Partyzantów w Leoncinie  o  długości  0,6 km. 
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VI. Oczyszczalnia ścieków w Michałowie . 
Oczyszczalnia ścieków mechaniczno-biologiczna o dziennym przerobie 214 m 3  posiada 
wartość netto 618 718 zł. Oczyszczalnia ta została zmodernizowana w latach 2000-2003.   
Kolektor odprowadzający oczyszczone ścieki do rzeki Wisły jest użytkowany wspólnie z 
Zakładem Lukullus na podstawie umowy o wspólnym użytkowaniu zawartej na okres 20 lat. 
 
VII. Oświetlenie uliczne o wartości                                                                         198 476 zł 
VIII. Utwardzone nawierzchnie dróg o wartości                                                   1 096 387 zł 
IX. Pozostały majątek, który stanowią urządzenia techniczne, w tym sprzęt komputerowy, 

kopiarki, urządzenia inżynieryjne o wartości netto                                        119 859  zł 
X. Udziały w Banku Spółdzielczym w Leoncinie o wartości 22 213 zł. 
XI. Zmiany w stanie mienia w okresie od 15.11.2005 r do 15.11.2006 r. 

 
Do gminnego zasobu nieruchomości zostały przejęte grunty: 
− o łącznej pow. 1 883 m2 z przeznaczeniem pod drogi gminne, które w wyniku 

zatwierdzenia podziałów nieruchomości, z mocy prawa przeszły na własność gminy. 
Dotychczasowym właścicielom wypłacono odszkodowanie za grunty o powierzchni 
971 m2 w łącznej kwocie 11 287 zł. 

− w drodze komunalizacji o pow. 0,11 ha przeznaczone pod zabudowę mieszkaniowo 
letniskową. 

         Organizowane przetargi na sprzedaż nieruchomości zakończyły się wynikami 
negatywnymi. 
      Prowadzone jest postępowanie mające na celu wydzierżawienie nieruchomości po 
szkole w Nowinach o pow. 1,45 ha na okres 30 lat. 
  
      Nadal trwają postępowania sądowe dotyczące nieruchomości w Starej Dąbrowie: 
1. z wniosku ZHP o zobowiązanie gminy do oddania nieruchomości w użytkowanie 

wieczyste. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający powództwo ZHP został 
uchylony do ponownego rozpoznania. 

2.  z wniosku gminy przeciwko ZHP o zapłatę odszkodowania za bezumowne 
użytkowanie nieruchomości. Sąd na wniosek ZHP wznowił postępowanie w sprawie 
zakończonej prawomocnym wyrokiem zasądzającym od ZHP na rzecz gminy kwotę 
140 360 zł. 

 

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykorzystania mienia komunalnego: 
 

− dochody ze sprzedaży gruntów   6 332 zł, 
− opłaty z tytułu użytkowania wieczystego   13 649 zł, 
− czynsze za dzierżawę gruntów i najem lokali użytkowych – 45 250 zł, 
− czynsze za najem lokali mieszkalnych  57 386 zł, 

 
Zadłużenie gminy na dzień 20 listopada 2006 r wynosi                                  1 122 688 zł 
Stan środków na rachunkach bankowych stanowi kwota  

 
 
 


