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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Radomsko na dzień 31.10.2005 roku 

 
Miejsce połoŜenia Składniki mienia Wartość księgowa (w zł) Tytuł własności 

-most na rzece Widzówce                    95.588,49                        PT 
- drogi o pow.: 9,45 ha brak wyceny KW 74243 
- działka gruntu rolnego nr: 665 o pow. 0,30 ha 2.400,00 KW 72305 
- działka gruntu rolnego nr: 826 o pow. 0,84 ha 5.380,00 KW 72305 

BOBRY 

- działka gruntu rolnego nr: 853 o pow. 0,62 ha 5.950,00 KW 72305 
                                         RAZEM:                  109 318,49  

- działka budowlana nr 1257 o powierzchni 0,06 ha       1.135,50 KW 37682 
- działka pod zabudowaniami nr:1173/1 o pow.         
   0,2688 ha 

brak wyceny Decyzja podziału 74301/3/2004 

- działka budowlana nr:1173/3 o pow. 0,2753 ha 18.150,00 Decyzja podziału 74301/3/2004 
- drogi osiedlowe na osiedlu ,,Szczepocice’’                      9.254,87 -//- 
- budynek gospodarczy                      5.856,93 -//- 
- budynek portierni                     10.069,64 -//- 
- studnia głębinowa                    17.756,17 -//- 
- studnia głębinowa II                              92.255,65  PT 
- ogrodzenie hydroforni                    14.040,43 -//- 
- hydrofornia wraz budynek wyposaŜeniem                  180.985,19 PT 
- sieć wodociągowa I-szy etap                  223.013,42 PT 
- sieć wodociągowa - Lipie                  111.045,11 PT 
- strefa ochrony pośredniej przy hydroforni                    30.920,00 PT 
- działka rolna o pow. 0,33 ha Nr 603/4                      7.557,00 KW Nr 61171 
- działka rolna o pow. 0,29 ha Nr 605                      7.540,00 -//- 
- sieć wodociągowa - Klekotowe   116.138,66 PT 

DĄBRÓWKA 

RAZEM:                  845 718,57  
- działka Nr 642 o pow. 3,00 ha (Sołtysówka)                      1.918,68 KW 56186 
- działka Nr 568 o pow. 0,82 ha (po byłym SKR)                         211,90 KW 56185 
- drogi o pow. 5,17 ha  brak wyceny KW 74877 
- droga nr: 623/5 o pow. 0,2120 ha brak wyceny KW 35424 
- droga nr:281/2 o pow. 0,0393 ha brak wyceny KW 35424 

DZIEPÓŁ Ć 

- droga nr: 281/15 o pow. 0,0252 ha brak wyceny KW 35424 
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- droga nr: 281/16 o pow. 0,0434 ha brak wyceny KW 35424 
- utwardzenie placu                    12.676,25 -//- 
- elektryfikacja chlewni                      7.291,10 -//- 
- droga dojazdowa do chlewni                      7.377,40 -//- 
- ogrodzenie placu                      8.527,94 -//- 
- działka pod budynkiem hydroforni                           10,00 KW 39864 
- budynek stacji wodociągowej wraz z  
  siecią wodociągową 

                   78.371,04 KW 39864 

- działka gruntu pod budynkami szkoły 
  o pow. 3,45 ha 

                 103.500,00 -//- 

- budynek szkoły (stary)                    24.487,00 KW 44331 
- budynek szkolny (nowy)                  257.908,13 -//- 
- ubikacje                         165,00 -//- 
- studnia pompa                          122,00 -//- 

 

RAZEM:                 502.566,44  
- sieć wodociągowa 228.046,29 PT 
- drogi o pow. 2,04 ha brak wyceny KW  74242 

 
GRZEBIEŃ 

RAZEM: 228.046,29  
 
-działka gruntu pod budynkiem szkoły i pozostałymi 
 zabudowaniami obrębu geodezyjnego Kol. Kielin 
  nr 91 o pow. 0,96 ha   

 
                   28.800,00 

 
KW 46550 

- budynek szkolny                  123.809,00 -//- 
- budynek gospodarczy                         402,00 -//- 
- działka wraz z budynkiem stacji wodociągowej 
  z wyposaŜeniem 

                   67.091,99 KW 43734 

- sieć wodociągowa Kietlin, Okrajszów, Płoszów                   461.790,65 -//- 
- działki pod studzienkami wodomierzowymi Nr 837 
   o pow. 0,03 ha i Nr 689 o pow. 15 m2  

                        801,00 KW 37504 

- studzienki wodomierzowe (3 szt.)                    52.780,00 PT 
- działka pod zabudowaniami po byłym SKR Nr 297 
   o pow. 1,63 ha  

                        880,20 KW 52555 

 
KIETLIN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- działka gruntu rolnego Nr 100 o pow.                         583,50 -//- 
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- budynki magazynów po byłym SKR (garaŜe, 
  wiaty, szopy)  

                   46.725,50 -//- 

- drogi o pow. 2,88 ha brak wyceny KW 74240 
- drogi o pow. 7,25 ha (obręb Kol. Kielin) brak wyceny KW 74239 
- sieć kanalizacji sanitarnej I etap 1.246.386,10 PT 
- sieć kanalizacji sanitarnej II etap 835.619,56 PT 

RAZEM: 2.865.669,50  
OKRAJSZÓW  - drogi o pow. 2,03 ha brak wyceny KW 74875 

- działka gruntu Nr 363 o pow. 0,60 ha                    18.000,00 KW 43014 
- budynek szkolny (bez kl.,,O”)                    39.800,00 -//- 
- budynek szkolny - nowy                  374.465,05 PT 
- ubikacje                         494,00 KW 43014 
- ogrodzenie z siatki                      2.444,00 -//- 
- wysypisko śmieci – przekazane w uŜytkowanie  
   wieczyste dla PGK Sp. z o.o. w Radomsku  

173.530,00 KW 48443 

- sala gimnastyczna wraz z wyposaŜeniem  705.306,37 PT 
- drogi o pow. 9,94 ha (obręb Płoszów) brak wyceny KW 74246 
- drogi o pow. 5,67 ha (obręb Jadwinówka) brak wyceny KW 74876 

PŁOSZÓW 

RAZEM:               1.314.039,42  
- działka pod budynkiem biurowca                    10.490,00 KW 40299 
- budynek biurowca ,,B”                    88.067,70 -//- 
- budynek gospodarczy                      6.935,00 -//- 
- budynek biurowca ,,A”                  948.560,21 PT 
- ogrodzenie placu biurowca z płyt betonowych                    10.866,59 PT 

RADOMSKO 

RAZEM:               1.064.919,50  
- budynek stacji wodociągowej wraz z  
  wyposaŜeniem 

                   26.619,84 Decyzja UW Nr RG.III.7224-
4/794/92 

- sieć wodociągowa                  338.113,32 -//- 
- sieć wodociągowa ul. Broniewskiego 99.596,87 PT 
- sieć wodociągowa o dł. 510mb ul.Broniewskiego 19.000,00 Umowa kupna-sprzedaŜy 
- działka gruntu rolnego Nr 1183 o pow. 2,26 ha    
  (Szkolna)  

                   67.500,00 KW 41166 

STRZAŁKÓW  

- działka pod budynkiem szkoły Nr 401  
   o pow. 0,38 ha 

                   11.400,00 KW 43008 
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- budynek szkolny wraz z odbudowaną częścią 
  (sala gimnastyczna + zaplecze) 

                 415.402,01 KW 43008 

- ubikacje murowane                    11.766,00 -//- 
- komórka                      2.202,00 -//- 
- boks na węgiel                         660,00 -//- 
- boks na drewno                         554,00 -//- 
- działka pod budynkiem (biblioteki i OSP Nr 395/1)                      2.000,00 KW 49653 
- budynek biblioteki i świetlicy                    58.950,00 -//- 
- działka pod budynkiem mieszkalnym o pow. 
    0,08 ha 

                        180,00 KW 39865 

- budynek mieszkalny (4 lokale mieszkalne)                      7.000,00 KW 39865 
- sieć kanalizacji sanitarnej 2.217.626,95 PT 

RAZEM:                3.278.570,99  
- działka pod remizą OSP                      1.070,00 KW 38771 
- działki gruntu Nr 47 i Nr 48                         959,20 -//- 
- działki gruntu szkolnego Nr 567,568,533  
   o pow.2,27 ha 

                   68.100,00 KW 38771 

- budynek szkolny                    49.361,00 -//- 
- budynek gospodarczy                         275,00 -//- 
- kotłownia przy PSP Szczepocice                  157.869,35 PT 
- sieć wodociągowa IV etap                   235.246,64 PT 
- sieć wodociągowa II i III etap                  304.910,70 PT 
-sieć wodociągowa Szczepocice Pryw.- Kudłatka  
  V etap 

                127.606,93 PT 
 

- sieć wodociągowa  142.495,83 PT 
- drogi o pow. 2,16 ha (obręb Szczepocice Pryw.) brak wyceny KW 74879 
- działka rolna nr: 591 o pow. 0,11 ha brak wyceny KW 74245 
- drogi o pow. 4,16 ha (obręb Szczepocice Rząd.) brak wyceny KW 74878 

  SZCZEPOCICE 

RAZEM:            1.087.894,65  
      

O   G   Ó   Ł   E   M : 
 

            
            11.296.743,85 
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Informacja dotycząca zbycia lub nabycia mienia komunalnego Gminy 

Radomsko w okresie                                                                                  
od dnia 1 listopada 2004r. do dnia 31 października 2005r. 

 
 
 
 

         W okresie objętym informacją wartość mienia komunalnego została 
powiększona o przyjęte z inwestycji składniki majątkowe: - sieć kanalizacji 
sanitarnej we wsi  Strzałków  o wartości: 2.217.626,95 zł, we wsi Kietlin o 
wartości: 835.619,56 zł  oraz sieci wodociągowe we wsi: - Szczepocice – 
wartość: 142.495,83 zł, Bobry – wartość: 116.138,66 zł, Strzałków – wartość: 
118.596,87 zł. 
        W omawianym okresie wartość mienia komunalnego zmniejszona została  
o kwotę – 79.131,83 zł - dokonano rozbiórki budynku chlewni we wsi Dziepółć, 
przeceny wartości gruntów i sprzedaŜy dwóch działek w Szczepocicach Pryw. i 
Dąbrówce.  
 
        Razem  wartość mienia  komunalnego zwiększyła się o kwotę – 
3.383.226,04 zł. 
      
 
Dochody uzyskiwane: 

- z tytułu uŜytkowania wieczystego wynoszą – 5 356,- zł 
- z tytułu wynajmu lokali wynoszą – 2 437,- zł 
- z tytułu sprzedaŜy składników majątkowych – 49 939,- zl 
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