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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

GMINY ZDZIESZOWICE 

 
 

Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2011r. posiada;  

a) Prawo własności do gruntów na obszarze gminy o powierzchni łącznej – 278,6690 ha i wartości 
księgowej 8.117.148.81 zł, na które składa się: 
- prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice – 44,1522 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Jasiona  – 7,2515 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Krępna – 28,2416 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Oleszka – 8,2839 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza – 37,0200 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa  – 21,4402 ha; 
- prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice – 132,2796 ha; 

b) Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa o łącznej 
powierzchni 10,3507 ha i wartości księgowej 860.515,31 zł  na które składa się:  
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Januszkowice – 1,2268 ha; 
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Rozwadza – 0,1688ha; 
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Zdzieszowice – 8,9551 ha; 

c) w spółce Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach  
- na dzień 31.12.2009r  - 24667 udziałów w kwocie 1000 zł każdy.  
- na dzień 31.12.2010r  - 25807 udziałów w kwocie 1000 zł każdy.  

d) prawo administracji gruntów będących własnością Skarbu Państwa o łącznej powierzchni 9,7932 ha, 
na które składa się: 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Jasiona – 0,0086 ha 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Januszkowice – 4,1290 ha 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Krępna – 1,5289 ha 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Rozwadza – 1,4454 ha 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Żyrowa – 0,1311 ha 
- prawo administracji do gruntów w obrębie Zdzieszowice – 2,5502 ha 

e) posiada w użyczeniu od Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Antoniego w Zdzieszowicach lokal 
użytkowy o pow. 195m2 znajdujący się na terenie Starego Osiedla w Zdzieszowicach z przeznaczeniem 
na ogólnodostępną salę spotkań oraz świetlicę dla mieszkańców Starego Osiedla w Zdzieszowicach 

f) posiada prawo najmu do lokalu użytkowego w Rozwadzy o pow. 23m2 z przeznaczeniem na potrzeby 
Rady Sołeckiej w Rozwadze, będącego własnością Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na 
Śląsku Opolskim 

g) gmina posiada 45 ha gruntów, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i 
prawnym.  
 
Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2011r. posiada mienie komunalne o łącznej wartości 
księgowej  95.697.948,01 zł. brutto, które jest administrowane przez: 
1/ Urząd Miejski                                         51.189.089,52 zł. /brutto/ 
2/ Zakład Gospodarki  
    Komunalnej i Mieszkaniowej                 11.120.810,01 zł. /brutto/ 
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3/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                         13.971.825,23 zł  /brutto/ 
4/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna           80.962,27 zł  /brutto/ 
5/ Żłobek Samorządowy                                       862.777,16 zł  /brutto/ 
6/ Miejsko-Gminny Ośrodek  
    Pomocy Społecznej                                             49.669,91 zł  /brutto/ 
7/ Ośrodek Profilaktyki 
     I Wspierania Rodziny                                            15.727,08 zł  /brutto/ 
8/ Szkoły i Przedszkola                                18.406.786,83 zł  /brutto/ 
 
W skład mienia komunalnego wchodzą również. 

-  Budynki i budowle o łącznej wartość 37.225.786,31 zł /brutto/  i 25.220.938,36 /netto/ w tym 
administrowane przez: 
1/  Urząd Miejski                                  o wartości     5.008.294,06 zł  /brutto/  i  4.261.876,31 zł  /netto/  
2/  Zakład Gospodarki  
    Komunalnej i Mieszkaniowej            o wartości     7.231.640,23 zł /brutto/   i  5.834.517,37 zł /netto/ 
3/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                 o wartości     9.378.738,83 zł /brutto/   i   5.447.048,75 zł /netto/ 
4/ Żłobek Samorządowy                       o wartości       797.347,53  zł  /brutto/  i     430.130,92  zł /netto/ 
5/ Szkoły i Przedszkola                          o wartości    14.809.765,66 zł  /brutto/  i  9.247.365,01 zł /netto/ 

- Środki transportowe o łącznej wartości 1.365.325,20 zł /brutto/  i  274.330,03 zł /netto/ ,w tym 
administrowane przez : 
1/ Urząd Miejski                   o wartości     452.755,90 zł. /brutto/   i      94.561,35 zł. /netto/ 
2/ Zakład Gospodarki 
    Komunalnej i Mieszkaniowej.              o wartości    791.783,58 zł. /brutto/   i        89.323,69 zł. /netto/ 
3/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                 o wartości       88.785,72 zł /brutto/   i        73.564,99 zł /netto/ 
4/ Szkoły i Przedszkola   o wartości       32.000,00 zł. /brutto/   i       16.880,00 zł. /netto/ 
 
- Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości   48.525.003,20 zł /brutto/  i  35.434.350,12 /netto/ w tym 
administrowane przez  
1/ Urząd Miejski                   o wartości   37.610.890,75 zł. /brutto/ i 28.881.340,21 zł. /netto/ 
2/ Zakład Gospodarki  
    Komunalnej  i Mieszkaniowej               o wartości   3.097.386,20 zł. /brutto/ i 1.240.899,17 zł. /netto/ 
3/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji            o wartości     4.504.300,68 zł  /brutto/   i  3.160.840,41 zł /netto/ 
4/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  o wartości        80.962,27 zł  /brutto/   i     10.709,39 zł /netto/ 
5/ Żłobek Samorządowy                          o wartości          52.629,63 zł  /brutto/   i      12.868,16 zł /netto/ 
6/ Miejsko-Gminny Ośrodek  
    Pomocy Społecznej                            o wartości           49.669,91 zł  /brutto/   i      15.702,62 zł /netto/ 
7/ Ośrodek Profilaktyki 
     I Wspierania Rodziny                         o wartości           15.727,08 zł  /brutto/   i               0,00 zł /netto/ 
8/ Szkoły i Przedszkola                            o wartości      3.113.436,68 zł  /brutto/   i 2.111.990,16 zł /netto/ 
 
Od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2010r. Gmina Zdzieszowice nabyła poniższe nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego:  
- prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Burmistrza Zdzieszowic z dnia 
07.10.2009r do działki nr 312/2 w Żyrowej (działka stanowi część drogi -  ulicy Bocznej w Żyrowej) 
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- prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 23.10.2009r do działek nr 310/1 i nr 
310/2 w Żyrowej (działki stanowi część drogi -  ulicy Bocznej w Żyrowej) 
- dnia 18.12.2009r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działek nr 1724/1, nr 
1727/1 i nr 1726/2  w Zdzieszowicach (działki stanowi drogę wewnętrzną )  
- dnia 20.01.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działek nr 161/2 i nr 
307/2 w Żyrowej (działki stanowi część drogi -  ulicy Bocznej w Żyrowej)  
- dnia 24.02.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działki nr 308/2 w 
Żyrowej (działka stanowi część drogi -  ulicy Bocznej w Żyrowej)  
- dnia 26.02.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działki nr 160/1 w 
Rozwadzy (działka stanowi część ścieżki pieszo-rowerowej łączącej sołectwo Krępna z sołectwem 
Rozwadza)  
- prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 01.03.2010r do działki nr 38/16 w 
Januszkowicach (działka pod poszerzenie ulicy Działkowca i Krótkiej w Januszkowicach) 
- dnia 11.05.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej do działki nr 532/9 w 
Krępnej (działka stanowi część ścieżki pieszo-rowerowej łączącej sołectwo Krępna z sołectwem 
Rozwadza)  
- prawo własności na podstawie decyzji administracyjnej z dnia 22.07.2010r do działki nr 758/10 w 
Rozwadzy (działka pod przyszłą ulicę dojazdową w Rozwadzy) 
- dnia 05.11.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działki nr 188/1 i nr 
188/4 w Zdzieszowicach ( pod planowane targowisko miejskie wraz z parkingiem)  
- - dnia 03.11.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej działki nr 1072/1 w 
Januszkowicach (działka stanowi część drogi transportu rolnego)  
- dnia 15.12.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa własności od osoby fizycznej do działek nr 758/3, 
nr 758/4, nr 758/5, nr 758/6, nr 758/7, nr 758/8 i nr 758/9 w Rozwadzy (działek pod planowane drogi 
wewnętrzne w Rozwadzy)  
- dnia 17.12.2010r. nabycie aktem notarialnym prawa użytkowania wieczystego od osoby fizycznej do 
działek nr 279/5, nr 279/6 wraz z prawem własności budowli posadowionych na przedmiotowej działce i 
nr 297/7 w Rozwadzy (działki stanowią część drogi – ulicy Szkolnej w Rozwadzy wraz parkingiem oraz 
skwery zielone)  
- dnia 22.12.2010 nabyła w drodze umowy zamiany działkę nr 36/1  w Żyrowej (pod poszerzenie ulicy 
Ogrodowej)  
 
 
Od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2010r. Gmina Zdzieszowice zbyła poniższe nieruchomości z 
zasobu mienia komunalnego :  
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
423/5 w Jasionej (działka rolna) 
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/23 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/22 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działek nr 
296/17 i nr 296/18 w Żyrowej (działki budowlane) 
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/15 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 21.10.2009r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/14 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 18.11.2010r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
1341/10 w Zdzieszowicach (działka budowlana) 
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- dnia 18.11.2010r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
131/1 w Krępnej (działka rolna) 
- dnia 18.11.2010r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/26 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 18.11.2010r. zbycie w drodze przetargowej na rzecz osoby fizycznej aktem notarialnym działki nr 
296/25 w Żyrowej (działka budowlana) 
- dnia 22.12.2010 zbyła w drodze umowy zamiany działkę nr 43/3  w Żyrowej (pod poszerzenie 
nieruchomości sąsiedniej)  
 
W okresie od dnia 01.10.2009r. do dnia 31.12.2010r  przekształcono prawa użytkowania wieczystego w 
prawo własności. działek nr 472/1, nr 2134, nr 1302/2, nr 2187, nr 2040 wszystkich znajdujących się w 
Zdzieszowicach o łącznej powierzchni 1,4543 ha.  
 
 
Do dnia 1.10.2009 do dnia 31.12.2009 uzyskano dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 
łącznej  274.665.02 zł. /łącznie z ratami z sprzedaży mienia komunalnego w latach ubiegłych/.    
Z pozostałych na natomiast składników mienia komunalnego w okresie od 1.10.2009 do dnia 
31.12.2009 uzyskano dochody : 
- z dzierżaw i najmu składników majątkowych:       18.219,58 zł  
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności: 1   2.583,63 zł  
- z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie:         47,54 zł  
- pozostałe odsetki:            1.162,06 zł 
 
Natomiast od dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 uzyskano dochody ze sprzedaży mienia 
komunalnego w kwocie łącznej 215.285,86 zł. /łącznie z ratami z sprzedaży mienia komunalnego w 
latach ubiegłych/.    
Z pozostałych składników mienia komunalnego dnia 01.01.2010 do dnia 31.12.2010 uzyskano dochody 
:- z dzierżaw i najmu składników majątkowych:      65.738,38 zł  
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:   10.655,82 zł  
- z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd  i  użytkowanie:  10.860,06 zł  
- pozostałe odsetki:             5.562,97 zł 
 
Ponadto gmina oddała do użytkowania Górnośląskiej Spółce Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział 
Zakład Gazowniczy w Opolu, sieć gazowniczą w miejscowościach Oleszka i Jasiona wybudowaną 
ze środków własnych gminy. 

Wojewoda Opolski decyzją o sygn. IG.IV-KS-7724/144/09 z dnia 2010-03-05 orzekł o zwrocie na rzecz 
osoby fizycznej nieruchomości położonych w Zdzieszowicach, oznaczonych numerami działek 150/26, 
150/30, 150/31, 150/34. 150/36 z karty mapy 1, będących dotychczas własnością Gminy Zdzieszowice.  

Postanowieniem z dnia 27.11. 2009r. Sąd Rejonowy  w Kędzierzynie-Koźlu Wydział I Cywilny stwierdził 
nabycie przez osoby fizyczne poprzez zasiedzenie prawa własności do nieruchomości położonej w 
Zdzieszowicach oznaczonej nr działki nr 574, dotychczas będącej własnością Gminy Zdzieszowice.  

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2010r. Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu oddalił wniosek Gminy 
Zdzieszowice o stwierdzenie nabycia w wyniku zasiedzenia prawa własność do nieruchomości 
oznaczonej numerem działki nr 774  w Zdzieszowicach o pow. 0,0902 ha, zabudowanej budynkiem 
mieszkalno-użytkowym, położonej w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 16. . 
 
Sporządził: Michał Kilisz, dnia 23.03.2011r. 


