
 

 

 

 

I N F O R M A C J A 

o   s t a n i e   m i e n i a   k o m u n a l n e g o 

 

 W oparciu o prowadzoną ewidencję gruntów komunalnych                                      

oraz przeprowadzoną szczegółową analizę danych uzyskanych z inwentaryzacji 

gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia ustalono, że całkowita 

powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia na dzień 31 

grudnia 2011 roku wyniosła 1460 ha o wartości księgowej 175 992  tys. zł.  

 Biorąc pod uwagę  sposób wykorzystania i formy rozdysponowania gruntów 

komunalnych zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia 

przedstawia się następująco : 

1.  W drodze aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste na rzecz  osób fizycznych                        

i  prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 212 ha, w tym osobom fizycznym 

przekazano w użytkowanie wieczyste  grunty o pow. 53 ha i wartości 3343 tys. 

złotych.  

      Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w użytkowanie wieczyste 

grunty komunalne o powierzchni 53 ha i wartości 4713 tys. złotych - natomiast 

Spółdzielniom Pracy i innym osobom prawnym przekazano 159 ha gruntów 

stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, których wartość wyniosła 19002 tys. 

złotych. 

2. W związku z prowadzoną sprzedażą nieruchomości na rzecz osób fizycznych 

oddano w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały                               

w nieruchomościach Gminy Miasta Radomia o łącznej powierzchni 32 ha i o wartości 

3322 tys. złotych. 

3. W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości 

prawnej  - takich jak :  przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, domy 

kultury  i inne budżetowe  zakłady komunalne - znajdują się grunty stanowiące 

własność komunalną  o powierzchni ogólnej 125 ha i o wartości 11645tys. złotych.  

 



 

 

 

 

4. W użytkowaniu Spółdzielni Pracy oraz Polskiego Związku Działkowców i innych 

podmiotów pozostaje 0,0255 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 

32tys. złotych.  

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 10 ha gruntów na których 

usytuowane są budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy,               

a wartość tych gruntów wynosi 1678 tys. złotych. 

6. Pozostała część gruntów  Gminy Miasta Radomia to szeroko pojmowany zasób 

gruntów komunalnych oraz inne grunty na który składają się tereny zajęte pod drogi, 

zieleńce, parki oraz takie, które nie mogą być zagospodarowane w sposób trwały              

- co wynika z uwarunkowań obowiązującego planu zagospodarowania 

przestrzennego (strefy izolacyjne zakładów przemysłowych , kolei i dróg) a także 

mienie polikwidacyjne oraz mienie pozostające we współwłasności Gminy Miasta 

Radomia i innych osób fizycznych. 

Powierzchnia tych gruntów wynosi 1007 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 

129832 tys. złotych. 

7. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem udziałów w nieruchomościach 

pozostających we współwłasności z innymi osobami prawnymi i fizycznymi. Ogólna 

powierzchnia tych gruntów wynosi 20 ha i wartość 2425 tys. złotych. 

8. Na wartość majątku komunalnego składa się również wartość mienia budynków , 

budowli i mienia ruchomego będącego w zarządzie - użytkowaniu - jednostek 

gminnych bądź będących w zasobie do zagospodarowania. Szczegółowy wykaz 

wartościowy majątku trwałego stanowi załącznik Nr 2 do informacji o stanie mienia 

komunalnego za 2011 rok. 

8. Gmina Miasta Radomia posiada finansowy majątek trwały w postaci udziałów i 

akcji             w jednoosobowych Spółkach Gminy bądź z udziałem Gminy. Stan 

posiadanego majątku przedstawia załącznik Nr 3 do informacji o stanie mienia za 

2011 rok. 

 

 


