
I n f o r m a c j a       o  stanie mienia komunalnego na dzień  31 grudnia  2011 rok

                    Niniejsza informacja obejmuje gospodarowanie mieniem komunalnym w okresie od 1 stycznia  do 
31 grudnia 2011 roku .  W okresie tym  powierzchnia Gminy  uległa zmniejszeniu o obszar  9,7552 ha . I tak : 
powierzchnia 6,2800ha  to grunty zwrócone do Skarbu Państwa w wyniku zmiany decyzji  komunalizacyjnych , 
powierzchnia 0,5110 ha to działki sprzedane wraz ze znajdującymi się na nich lokalami i budynkami 
mieszkalnymi i  użytkowymi dla głównych najemców  i w wyniku przetargu, obszar  0,4766ha  to 6 działek 
sprzedanych w formie przetargu  przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ,   obszar 
1,9143ha to działki rolne   sprzedane  dla  osoby wyłonionej w drodze przetargu , 0,3200ha to obszar zwrócony 
renciście,  obszar 0,0103ha to działka sprzedana na poszerzenie istniejącego już  siedliska , a obszar 0,1733 ha 
to działki objęte przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  i 0,0697ha w wyniku 
prostowania powierzchni . 
          Natomiast do zasobów Gminy został przyjęty obszar  0,7376ha  i tak:  0,3100ha przejęty został  z Agencji 
Nieruchomości Rolnych ,  obszar 0,2700ha wykup od osób fizycznych  ,   a obszar 0,1576ha w wyniku 
pozostałych czynności ( podział , prostowanie powierzchni  ) .  
                     Rozliczenie mienia komunalnego – przychody, rozchody znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszej 
informacji. Wartości minusowane są wg cen przyjętych na dzień 27 maja 1990 roku, a dodawane wg cen 
obowiązujących w danym okresie. Dlatego też wartość uwidoczniona w załączniku nie odpowiada aktualnej 
wartości mienia komunalnego, gdyż każda sprzedaż  nieruchomości poprzedzona jest każdorazowo  szacunkiem 
rzeczoznawcy określającego wartość na dzień sprzedaży.
 Załącznik nr 2 ukazuje sposób  wykorzystania gruntów stanowiących mienie komunalne. Zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego grunty rolne   w części , przeznaczone są pod  zabudowę, jednak do czasu 
faktycznego ich wyłączenia są użytkowane rolniczo. Grunty nie zmieniające sposobu użytkowania , po ich 
wydzieleniu, są sukcesywnie sprzedawane rolnikom.  
        Informacja o sposobie zagospodarowania innego mienia stanowi załącznik nr 3.

                                                                                                              Burmistrz
                                                                                                 mgr Jan Leszek Wiącek

Wołczyn, dnia  21 marzec  2012 roku 



Załącznik  nr 1 do informacji o mieniu komunalnym

Stan     mienia     komunalnego     na     dzień     31     grudnia       2011     roku.  

MIASTO       WOŁCZYN  

                                                                     w a r t o ś ć :
Powierzchnia                                           działek                budynków              

     182,3572ha                               1592314 zł          877437 zł    stan na 1.01.2011 rok
      -     0,6717     ha                                  -        2444     zł                   -  
   182,3572  ha                              1592314 zł           877 437zł   stan na  31.12. 2011 rok

GMINA         WOŁCZYN  

                                                             w a r t o ś ć
   Powierzchnia                               działek                         budynków             

  559,5835 ha                           2167824,06zł                  4067751,00 zł     stan na  1. 01. 2011 rok          
     -9,0835 ha                          -  56 045,00 zł                    - 
   +0,7376 ha                         +  52 780,00 zł                  -   
                                               +      69     0,33,00zł     (     z     błędu)                     
  559,5835  ha                         2233292,06 zł                   4067751,00 zł    stan na  31 .12. 2011 rok  

  O g ó ł e m stan mienia komunalnego na dzień  31 grudnia  2011 roku 

                  Powierzchnia                 wartość:     działek          budynków                      

                741,9407 ha                         3 760138,06,-          4945185,-        stan na dzień   1 stycznia  2011 rok
                 -  9,7552 ha                            - 58 489,00           
                 + 0,7376 ha                         + 121 813,00                                      
                                                                                                                                                                                                     
                732,9231 ha                          3 83462,06,-            4945185-              stan na   31 grudnia 2010 rok



Załącznik nr 2  do informacji o mieniu komunalnym

Sposób     użytkowania     mienia     komunalnego     wynikającego     z     załącznika     nr     1  

Miasto Wołczyn
Ogółem 181,6855 ha   wg stanu na dzień 31 grudzień 2011roku

rolne Lasy zakrza-
czone

drogi rowy budowl wody
stojące

budynki
w 
PGKM

budynki
pozost.

użytki
kopalne

tereny
zielone

świetlice OSP nieuż uż.
wiecz.

Boiska cmentarz wodo-
ciągi

szkoły

73,3738  - 0,4909 19,8482 3,6458 4,0487   - 8,2415 1,8789    - 11,3625 0,9802 0,3441 1,0033 39,1614 3,8890 5,0631 4,7307 3,6234

Uwaga! W  użytkowaniu wieczystym obszar 26,1655ha użytkowany jest przez pracownicze ogrody działkowe, użytkownicy    wieczyści   to również zakłady 
pracy jak PGKM, spółdzielnie mieszkaniowe, gminna spółdzielnia „SCh” ,bank spółdzielczy 
 i zakład energetyczny oraz osoby indywidualne.

Gmina  Wołczyn
Ogółem 551,2376 ha  wg stanu na dzień  31 grudzień  2011 roku 

rolne Lasy zakrza-
czone

Drogi rowy budowl wody
stojące

budynki
w 
PGKM

budynki
pozost.

użytki
kopalne

tereny
zielone

świetlice OSP nieuż uż.
wiecz.

Boiska cmentarz Wodo-
ciągi

szkoły

46,4228 17,1671 0,8900 367,7430 46,0439 0,0600 2,4540 0,3366 1,6043 2,7200 11,0721 3,1074 0,7457 7,7512 6,1545 19,5473 2,1223 3,2744 12,0210



Załącznik nr 3

Dochody z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych  - 31. 12. 2011  rok

1.  Dochody z tyt. sprzedaży gruntów oraz lokali :

wyszczególnienie ilość Uzyskana kwota
Sprzedaż lokali mieszkalnych 5 84 907,- zł
Sprzedaż budynku mieszkalno-
użytkowego

        1                         18 080,- zł

Sprzedaż gruntów        x                       337 069,-zł
Oddanie gruntów w użytk.wiecz. 
( I wpł.)

      1
                            107,- zł

Razem                     440 163 ,- zł

2. Dochody z tyt. wykonywania prawa własności i inne :

Wyszczególnienie Uzyskana kwota
Oddanie gruntów w użytk. 
wieczyste
 ( opłaty roczne)

  
  56 048,- zł

Najem i dzierżawa                         393 818,- zł
Przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego w 
prawo własności

   
                        52 572,- zł

Opłaty adiacenckie                          
                         2 140,-zł

Sprzedaż mienia – raty 
wieloletnie                       75 043,-zł    
razem                      579 621,- zł

3. Akcje i udziały Gminy Wołczyn :

Lp Nazwa spółki k w o t a
1 PGKiM  Spółka z o.o.    401 000,00 zł
2 OZPL”Linopłyt”      30 870,00 zł
3 ZPH „EKO-TERM”           350,00 zł
4 ZWiK Spółka z o.o. 3 526 300,00 zł
X                   Razem akcje i udziały 3 958 520,00 zł



GMINA WOŁCZYN

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEKSZTAŁCEŃ I PRYWATYZACJI MIENIA KOMUNALNEGO

 1. ROK OBJĘTY INFORMACJĄ        2011

 
A. DANE IDENTYFIKACYJNE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
A.1. Dotyczy gminy i miasta na prawach powiatu

 2. Identyfikator 3. Województwo 4. Powiat 5. Gmina 6 Status
gminy

7. Adres (miejscowość, ulica, nr domu,
kod pocztowy, poczta)

8. e-mail

 
       531413030   Opolskie kluczborski Wołczyn miejski Wołczyn ul. Dworcowa 1 – 46-250 Wołczyn

info @ wolczyn..pl

 

B. OSOBA SPORZĄDZAJĄCA INFORMACJĘ
 10. Nazwisko i imię

 

11. Numer telefonu
(z numerem kierunkowym)
 

12. e-mail

 Skotnik Wiesława 0-77 4188424  w. 213 geod@  wolczyn.  pl

 



C. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH WEDŁUG STANU NA KONIEC ROKU POPRZEDZAJĄCEGO ROK OBJĘTY INFORMACJĄ
 Udział w ogólnej wartości kapitału (w %)

 Lp. Nazwa
lubfirma i
regon
jednostki
organizacyjnej

Oznaczenie
formy
prawnej

Data
rozpoczęcia
działalności

Jednostek
samorządu
terytorialnego

samorządowych osób 
prawnych,
spółek z udziałem
jednostek
samorządu
terytorialne
go lub samorządowych 
osób prawnych
oraz spółek
zależnych od spółek z 
udziałem
jednostek
samorządu
terytorialnego

Skarbu
Państwa i
państwowych osób 
prawnych
(łącznie)

krajowych
osób i
jednostek
prywatnych
(łącznie)

osób
zagranicznych
(łącznie)

Wartość
akcji/
/udziałów
w  spółkach
handlowych

Przedmiot
działalności
według
PKD

Jednostka
organizacyjna
powstała
w wyniku
przekształcenia
"TAK"/
/"NIE"

Jednostka
Organizacyjna 
przekszta
łcana/
prywatyzo
wana w
roku
objętym
informacją 
"TAK"/
/"NIE"

        1     2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
 1 PGKiM

531280066
Spółka z o.o. 01.10.1997 Gm. Wołczyn      100 - - - - 401 000 38.11.Z tak nie

  2 OZPL’Linopłyt”- 
531052112 Spółka  akcyjna 2.01.1996

Gm.Wołczyn 12,36
Zakład 
Wodociągów0,08
Gm.Olesno 0,20
 

-    9,6
   

67,76
  

-
   

30 870 1714  Z tak nie

 3 Zakład Produkcyjno 
–Handlowy „EKO-
TERM”

Spółka z o.o. 2.10.1991
Gm.Wołczyn 33,34
OZPL”LINOPŁYT”33,
33
Spółdzielnia 
Mieszkaniowa- 33,33

- - - - 350 - tak nie
   

  4
Zakład 
Wodociągów  i 
Kanalizacji
530860339

Spółka z o.o. 1.05 .2004 Gm. Wołczyn 100
    

- - - - 3 526 300 36.00.Z tak nie

  5
Wołczyński 
Ośrodek Kultury
000970224

Instytucja kultury 1.04.1993 Gm. Wołczyn 100 - - - - - 90.04.Z nie nie

 
  6

Miejska i Gminna 
Publiczna Biblioteka 
im. Jakuba Kani

Instytucja kultury 1.04.1993 Gm. Wołczyn 100                -              -         -         -           -     
      91.01.A

          nie        nie



D.  WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PRZEKSZTAŁCANYCH LUB PRYWATYZOWANYCH W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

 Zadysponowanie mieniem

 Lp. Nazwa lub firma i
regon
przekształcanej/prywatyzowanej
jednostki
organizacyjnej (na
początek roku
objętego informacją)

Data
podjęcia
uchwały

Podstawa prawna
przekształcenia/prywatyzacji

Data
zmiany

Sposób
przekształcenia
/prywatyzacji

Wartość
zbytych
akcji/udziałów
w spółkach
handlowych

sposób Oznaczenie
formy
własności
podmiotu,
któremu
przekazano
mienie

Wartość
(w tys.
zł)

 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 
-

- -

 

- - - - - - -

- - -
  

-
             

-
   

- - -
         

-
      

-

 

  Lp
Nazwa lub firma i regon jednostki 
organizacyjnej ( na koniec roku 
objętego informacją

Oznaczenie formy 
prawnej ( na koniec 
roku objętego 
informacja

Udział w ogólnej wartości kapitału ( na koniec roku objętego informacją  ( w %) Wartość akcji/udziałów 
w spółkach 
handlowych
 ( na koniec roku 
objętego informacją) 

Przedmiot działalności 
według PKD
( na koniec roku 
objętego  informacją )

Jednostek samorządu
terytorialnego

Samorządowych osób 
prawnych, spółek z 
udziałem jednostek 
samorządu 
terytorialnego lub 
samorządowych osób 
prawnych oraz spółek 
zależnych od spółek z 
udziałem jednostek 
samorządu 
terytorialnego

Skarbu Państwa i 
państwowych osób 
prawnych ( łącznie)

Krajowych osób i 
jednostek prywatnych 
( łącznie )

Osób zagranicznych
( ł

10 11 12 13 14 15 16 17 18

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -



E. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH, KTÓRE ZOSTAŁY UTWORZONE LUB KTÓRE ZACZĘŁY PODLEGAĆ JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB BYĆ PRZEZ NIĄ NADZOROWANE, LUB DO KTÓRYCH 
JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDOWA OSOBA PRAWNA LUB SPÓŁKA Z UDZIAŁEM KAPITAŁU JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO PRZYSTĄPIŁY W ROKU OBJĘTYM INFORMACJĄ

 
Udział w ogólnej wartości kapitału (na koniec roku objętego informacją) (w %)

 Lp. Nazwa lub
firma i regon
jednostki
organizacyjnej
(na koniec
roku objętego
informacją)

Oznaczenie
formyprawnej
(na koniec
rokuobjętego
informacją)

Data
podjęcia
uchwały

Podstawa
prawna

Data
zmiany

jednostek
samorządu
terytorialnego

samorządowych
osób prawnych,
spółek z udziałem
jednostek samorządu
terytorialnego lub
samorządowych
osób prawnych
oraz spółek
zależnych od
spółek z  udziałem
jednostek
samorządu
terytorialnego

Skarbu
Państwa i
państwowych 
osób rawnych
(łącznie)

krajowych
osób i
jednostek
prywatnych
(łącznie)

osób
zagranic
znych
(łącznie)

Wartość
akcji/udziałów 
w spółkach
handlowych 
(na koniec
rokuobjętego
informacją)

Przedmiot
działalności 
według PKD (na
koniec roku
objętego
informacją)

 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12

 
       _   -        -     -   

 

Wołczyn,     21     marzec     2012     roku      -     W.Skotnik           Wołczyn,21     marzec     2012roku  
Osoba sporządzająca informację                                        organ składający informację
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