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Informacja o stanie mienia komunalnego 

( spis treści ) 

 

 

 

1. Informacja o stanie mienia komunalnego ( grunty ) 

2. Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych za lata 2007 – 2008.  

3. Informacja o stanie mienia miasta na prawach powiatu – Radom. 

4. Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu za lata 2007 – 2008. 

5. Mienie komunalne w ujęciu syntetycznym. 

6. Zestawienie zbiorcze gruntów komunalnych. 

7. Informacja o gruntach Skarbu Państwa, pozostających w uŜytkowaniu wieczystym Gminy 

Miasta Radomia. 

8. Informacja o pozostałym mieniu komunalnym. 

9. Załącznik Nr 1 – Zbiorcze zestawienie majątku trwałego. 

10. Załącznik Nr 2 – Zestawienie sprzedaŜy mieszkań komunalnych. 

11. Załącznik Nr 3 – Wartość udziałów i akcji w podmiotach gospodarczych. 

12. Załącznik Nr 4 – Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym.  

 

 

 

 

 

 



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, Ŝe całkowita powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy 

Miasta Radomia na dzień 31 października 2008 roku wyniosła 1470 ha o wartości księgowej 

144333 tys. zł.  

 Biorąc pod uwagę  sposób wykorzystania i formę rozdysponowania gruntów komunalnych 

zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia przedstawia się następująco : 

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

i  prawnych oddano grunt o ogólnej powierzchni 344 ha, w tym osobom fizycznym przekazano w 

uŜytkowanie wieczyste  grunty o pow. 62 ha i wartości 4041 tys. złotych.  

      Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych przekazano w uŜytkowanie wieczyste grunty komunalne 

o powierzchni 66 ha i wartości 4269 tys. złotych - natomiast Spółdzielniom Pracy i innym osobom 

prawnym przekazano 216 ha gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomia, których 

wartość wyniosła 29827 tys. złotych 

2. W związku z prowadzoną sprzedaŜą nieruchomości na rzecz osób fizycznych oddano                           

w uŜytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych udziały w nieruchomościach Gminy Miasta 

Radomia o łącznej powierzchni 22 ha i o wartości 2460 tys. złotych 

3.W trwałym zarządzie jednostek komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej  - takich 

jak :  przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe oraz inne budŜetowe zakłady 

komunalne - znajdują się grunty stanowiące własność komunalną o powierzchni ogólnej 133 ha i o 

wartości 12116 tys. złotych.  

4. W uŜytkowaniu Spółdzielni Pracy oraz Polskiego Związku Działkowców i innych podmiotów 

pozostaje 180 ha gruntów komunalnych, których wartość wynosi 17370 tys. złotych.  

5. Gmina Miasta Radomia jest ponadto właścicielem 11 ha gruntów na których usytuowane są 

budynki komunalne składające się na mieszkaniowy zasób gminy a wartość tych gruntów wynosi 

1209 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 - (strefy izolacyjne zakładów 

przemysłowych , kolei i dróg) a takŜe mienie polikwidacyjne . 

Powierzchnia tych gruntów wynosi 761 ha, których wartość ustalona jest na kwotę 70906 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 19 ha i wartość 2135 tys. złotych. 

8. Na wartość majątku komunalnego składa się równieŜ wartość mienia budynków , budowli                       

i mienia ruchomego będącego w zarządzie - uŜytkowaniu - jednostek gminnych bądź będących w 

zasobie do zagospodarowania. Szczegółowy wykaz wartościowy majątku trwałego stanowi 

załącznik Nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego za 2008 rok. 

9. 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 2008 rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Zestawienie porównawcze gruntów komunalnych 

Za lata 2007 i 2008 
 
 

Zarząd lub 
uŜytkowanie 

UŜytkowanie 
wieczyste 

Zasób Drogi Inne Razem 

 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Powierzchnia 
(w ha) 310 313 394 366 358 325 305 308 170 158 1537 1470 

Wartość       
(w tys. zł.) 28598 29486 44210 40597 27378 27172 32572 35997 11810 11081 144568 144333 

 

 

 

 

 



 

 

I N F O R M A C J A 

o   s t a n i e   m i e n i a   m i a s t a    n a   p r a w a c h    

p o w i a t u  -  R a d o m 

 

 W granicach administracyjnych miasta Radomia znajduje się ogółem 305 ha  gruntów 

stanowiących własność miasta na prawach powiatu - Radom, o ogólnej  wartości 120586 tys. 

złotych. 

  Na grunty te składają się następujące tereny (według sposobu ich zagospodarowania): 

- w uŜytkowaniu wieczystym osób fizycznych pozostaje 0,1729 ha. o wartości 50 tys. złotych 

- w uŜytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych pozostaje 0,0058 ha o wartości 2 

tys. złotych  

- w uŜytkowaniu uprawnionych jednostek znajduje się 8 ha gruntów o wartości 5508 tys. 

złotych 

- w trwałym zarządzie jednostek nie posiadających osobowości prawnej pozostaje 46 ha 

których wartość wynosi 12812 tys. złotych 

- pod drogami znajduje się 164 ha.  o wartości 87679 tys. złotych 

- miasto na prawach powiatu Radom jest ponadto właścicielem udziałów                                   

w nieruchomościach o ogólnej powierzchni 4 ha, których wartość została ustalona na kwotę 

1221 tys. złotych 

- na inne grunty (tereny pod wodami, rowami, strefy ochronne dróg i kolei oraz zabudowane 

budynkami mieszkaniowymi) składają się tereny o powierzchni wynoszącej 7 ha i wartości 

2139 tys. złotych. 

- pozostały teren o powierzchni 76 ha i wartości  11175 tys. złotych stanowi szeroko 

pojmowany zasób gruntów. 

 

 

 

 



Zestawienie porównawcze gruntów miasta na prawach powiatu - Radom  
za lata 2007 i 2008 

 
 

Zarząd lub 
uŜytkowanie 

UŜytkowanie 
wieczyste 

Zasób Drogi Udziały Inne 

 

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 

Powierzchnia 
(w ha) 53 54 0,17 0,17 79 76 56 164 4 4 8 7 

Wartość       
(w tys. zł.) 18424 18320 52 52 11710 11175 11710 87679 1221 1221 2139 2139 

 
 
 
 
Ogółem stan gruntów miasta na prawach powiatu w 2007 roku wynosił 200 ha o wartości 59321 tys. złotych 
 
W 2008 roku stan ten wyniósł 305 ha o wartości 120586 tyś złotych.   



MIENIE  KOMUNALNE 
W  UJĘCIU  SYNTETYCZNYM 

 
Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy 
 
1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez uŜytkowania wieczystego                

i zarządu, uŜytkowania i uŜyczenia ( na określony krótki czas ): 
 
- powierzchnia gruntów   761  -   ha 
- wartość gruntów            70906 -  tys. zł 
 
2. Wykaz nieruchomości oddanych w uŜytkowanie wieczyste : 
 
a). Na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowych: 
 
- powierzchnia gruntów       66  -  ha 
- wartość gruntów    4269 - tys. zł 
 
b). Na rzecz Spółdzielni Pracy i innych osób prawnych: 
 
- powierzchnia gruntów       216 -  ha  
- wartość gruntów    29827 -  tys. zł 
 
c). Na rzecz osób fizycznych: 
 
- powierzchnia gruntów       62 -  ha 
- wartość gruntów    4041 -  tys. zł 
 
d). Powierzchnia gruntów w stosunku do których oddano w uŜytkowanie wieczyste udziały 
 
- powierzchnia gruntów         22 -  ha 
- wartość gruntów    2460 -  tys. zł 
 
3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (trwały zarząd) – dotyczy jednostek 

komunalnych, nie posiadających osobowości prawnej (przedszkola, biblioteki, domy 
kultury, ośrodki sportu i rekreacji, gospodarstwa pomocnicze i inne budŜetowe zakłady 
komunalne): 

 
- powierzchnia gruntów       133 -  ha 
- wartość gruntów    12116 -  tys. zł 
 
4. Inne nieruchomości nie wymienione w pkt. 1,2,3 (współwłasności, uŜyczenia, najem                       

i uŜytkowanie ): 
 
- powierzchnia gruntów       210 -  ha 
- wartość gruntów    20714 -  tys. zł 

 
 
 



 
 
 
 

Zestawienie zbiorcze gruntów komunalnych 

 zarząd lub 
uŜytkowanie 

uŜytkowanie 
wieczyste 

zasób drogi inne razem 

powierzchnia     
( w ha) 

313 366 325 308 158 1470 

wartość              
(w tys zł) 

29486 40597 27172 35997 11081 144333 



 INFORMACJA 

na temat gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, pozostających    w uŜytkowaniu 

wieczystym Gminy Miasta Radomia 

 

 

 

Wg stanu na dzień 31 października 2007 roku Gmina Miasta Radomia jest 

uŜytkownikiem wieczystym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa o powierzchni 

31 ha. Wartość posiadanego prawa została ustalona na kwotę 2965 tys. złotych.                         

W 2006 roku stan tych gruntów wynosił 25 ha o wartości  3703tys. złotych. 



INFORMACJA   O  POZOSTAŁYM  MIENIU  KOMUNALNYM 

 

 Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci budynków, 

budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości niematerialne i prawne oraz 

środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku  zawiera Załącznik Nr 1. 

 Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem: 

- sprzedaŜy i zakupu nieruchomości; 

- sprzedaŜy lokali mieszkalnych i uŜytkowych; 

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe; 

- przejmowaniem nieruchomości ( komunalizacja, powiatyzacja ); 

- modernizacji istniejącego majątku; 

- oddawania nieruchomości w zarząd; 

- likwidacji składników majątkowych. 

 Obrót mieszkaniowym zasobem Gminy przedstawia Załącznik Nr 2. W stosunku do 

roku 2007 zanotowano wzrost ilości sprzedanych mieszkań w analogicznym okresie ( o 58 

lokali mieszkalnych. ). Jest to konsekwencją podjęcia przez Radę Miejską uchwały 

o sprzedaŜy mieszkań komunalnych dotychczasowym najemcom z zastosowaniem 99% 

bonifikaty. Miejski Zarząd Lokalami – zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy zlecił 

wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu wartości mieszkań 

przez rzeczoznawców sfinalizowano transakcje sprzedaŜy: 

- w okresie 01.11.2006 – 30.09.2007 sprzedano 753 mieszkania, 

- w okresie 01.11.2007 – 30.09.2008 sprzedano 811 mieszkań. 

 Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość ilustruje 

Załącznik Nr 3. Zwiększenie wartości udziałów i akcji jest wynikiem dokapitalizowania 

gminnych spółek. 

 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obrazuje 

Załącznik Nr 4. 

W związku z przekształceniem z dniem 01.01.2008r. gospodarstwa pomocniczego – 

Miejskiego Zarządu Lokalami - w jednostkę budŜetową dochody i wydatki związane 

z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Gminy stały się dochodami i wydatkami 

nowoutworzonej jednostki budŜetowej. Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem 

zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych 

i prawnych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych 

czynszów.  



 Ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, ciepła, 

finansuje się wydatki z tego tytułu w obiektach stanowiących własność Gminy Miasta 

Radomia, które nie są wynajęte lub sprzedane. Gmina ponosi równieŜ wydatki związane 

z pokryciem kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii i rozbiórką 

budynków ze względu na ich zły stan techniczny.  

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują ponadto: 

- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do 

sprzedaŜy, przetargach itd.; 

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do regulacji 

stanów prawnych nieruchomości; 

- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego zagospodarowania; 

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich 

zagospodarowania ( koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zuŜycia wody 

i odprowadzania ścieków ); 

- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości. 

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych wydzielane 

są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na własność Gminy. 

Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców i byłym właścicielom wypłacane są 

odszkodowania za przejęte działki.  

 Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:  

- wpływy ze sprzedaŜy nieruchomości i mieszkań komunalnych; 

- dochody z dzierŜaw; 

- opłaty za zarząd i uŜytkowanie wieczyste; 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŜytkowania wieczystego w prawo własności; 

- opłaty adiacenckie;  

- dochody z administrowania nieruchomościami gminnymi.     



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


