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1 Grupa 0 - Grunty, w tym: ha

użytki rolne ha

grunty leśne ha

grunty zabudowane i  zurbanizowane ha

użytki ekologiczne ha

tereny różne ha

nieużytki ha

wody ha

2 Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt.            383 345    

budynki przemysłowe szt.

budynki transportu i łączności szt.

budynki handlowe-usługowe szt.

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt.

budynki biurowe szt.

budynki szpitali  i zakładów opieki medycznej szt.

budynki oświaty,nauki i kultury oraz budynki sportowe szt.            383 345    

budynki produkcyjne,usługowe i gospodarcze dla rolnictwa szt.

inne budynki niemieszkalne szt.

budynki mieszkalne szt.

lokale niemieszkalne szt.

lokale mieszkalne szt.

3 Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i wodnej,w tym: szt.               2                 16 359    

kompleksowe budowle na terenach przemysłowych szt.

rurociągi i linie telekomunikacyjne oraz linie 

elektroenergetyczne dalekiego zasięgu
szt.

rurociągi sieci rozdzielczej oraz linie kablowe rozdzielcze szt.

autostrady,drogi ekspresowe,ulice i drogi pozostałe szt.

drogi kolejowe szt.

drogi lotniskowe szt.

mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i 

podziemne
szt.

budowle wodne, z wyjątkiem melioracji szt.

melioracje podstawowe i szczegółowe szt.

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i 

wodnej pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane
szt.

4 Grupy od III do VI - Maszyny i urządzenia szt.             10                 45 135    

5 Grupa VII - Środki transportowe szt.

6
Grupa VIII - Narzędzia, przyrządy ruchomości i 

wyposażenie
szt.

7 Grupa IX - Inwentarz żywy

8 Wartości niematerialne i prawne x

I OGÓŁEM x

9 Fundusze przedsiębiorstw komunalnych tys.zł

10 Udziały w spółkach tys.zł

11 Akcje tys.zł

12 Wierzytelności (pozapodatkowe) tys.zł

II OGÓŁEM tys.zł 444 839          

16 Inwestycje - stan zaawansowania szt.

Sporządziła: 

Elżbieta Murzyńska - Główna księgowa

Bezposredni zarząd gminy Komunalne osoby prawne

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Wyszczególnienie
Pełne prawo własności

Prawa majątkowe inne niż 

prawo własności, 

np.najem,hipoteka,dzierżawa

,posiadanie,użytkowanie 

wieczyste

Pełne prawo własności

Prawa majątkowe inne 

niż prawo własności, 

np.najem,hipoteka,dzier

żawa,posiadanie,użytko

wanie wieczyste


