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INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  

GMINY ZDZIESZOWICE 
 
 
Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2015r. posiadała: 

a) prawo własności do gruntów o powierzchni łącznej – 299,3724 ha i wartości księgowej 
9.072.474,01 zł, na które składa się: 
- prawo własności gruntów w obrębie Januszkowice –   53,7073 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Jasiona   –   10,9002 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Krępna  -   29,9187 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Oleszka  –    8,2839 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Rozwadza  –  39,4917 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Żyrowa  –  20,6512 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Zdzieszowice  –136,3924 ha 
- prawo własności gruntów w obrębie Raszowa   –    0,0270 ha 

b) prawo użytkowania wieczystego do gruntów stanowiących 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   – 0,1688 ha; 
- prawo użytkowania wieczystego gruntów w obrębie Zdzieszowice  – 8,9551 ha; 

c) udziały w kapitale zakładowym spółki Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w 
Zdzieszowicach  
- na dzień 31.12.2015r  -  29390 udziałów w kwocie 1000 zł każdy. 

d) prawo administracji gruntów będących własnością Skarbu Państwa w obrębie Januszkowice o  
powierzchni 0,4971 ha,  

e) 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 Dom Dziennego Pobytu dla mieszkańców Starego Osiedla w Zdzieszowicach 

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

g) gmina posiada 30 ha gruntów, które zostały oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym i 
prawnym 
 
Gmina Zdzieszowice na dzień 31 grudnia 2015r. posiada mienie komunalne o łącznej wartości 
księgowej  121.052.988,62 zł brutto, które było w posiadaniu przez: 
1/ Urząd Miejski                                          93.693.059,85 zł. /brutto/ 
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                         5.117.248.10 zł  /brutto/ 
3/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna          67.681,24 zł  /brutto/ 
4/ Żłobek Samorządowy                                   3.042.870,62 zł  /brutto/ 
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek  
    Pomocy Społecznej                                          288.178,88 zł  /brutto/ 
6/ Ośrodek Profilaktyki 
     I Wspierania Rodziny                                            11.280,18 zł  /brutto/ 
7/ Biuro Administracyjno  
    Ekonomiczne Oświaty                                 112.924,91 zł  /brutto/ 
8/ Szkoły i Przedszkola                                  18.719.744,84 zł  /brutto/ 
 
W skład mienia komunalnego wchodzą: 

-  Budynki i budowle o łącznej wartość 40.858.418,43 zł /brutto/  i 24.535.203,93 /netto/, w tym 
administrowane przez: 
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1/  Urząd Miejski                                  o wartości  22.532.457,41 zł /brutto/ i  13.967.880,66 zł  /netto/  
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                 o wartości      904.594,85 zł /brutto/    i      701.052,27 zł /netto/ 
3/ Żłobek Samorządowy                       o wartości   2.935.062,51 zł  /brutto/   i   2.404.629,07 zł /netto/ 
4/ Biuro Administracyjno 
    Ekonomiczne Oświaty                        o wartości         72.385,93 zł  /brutto/  i       28.026,68 zł /netto/ 
5/ Miejsko-Gminny 
    Ośrodek Pomocy Społecznej            o wartości       225.262,28 zł /brutto/   i      114.508,32 zł /netto/ 
6/ Szkoły i Przedszkola                          o wartości 14.188.655,45 zł  /brutto/   i   7.319.106,93 zł /netto/ 

- Środki transportowe o łącznej wartości   643.453,14 zł /brutto/  i  85.370,57 zł /netto/, w tym 
administrowane przez : 
1/ Urząd Miejski                  z o wartości       485.208,50 zł. /brutto/   i   44.030,69 zł  /netto/ 
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji                 o wartości       108.711,72 zł /brutto/    i    25.488,99 zł  /netto/ 
3/ Żłobek Samorządowy                       o wartości         17.532,92 zł  /brutto/   i    15.850,89 zł /netto/ 
4/ Szkoły i Przedszkola   o wartości         32.000,00 zł. /brutto/    i            0,00 zł  /netto/ 

- Pozostałe środki trwałe o łącznej wartości   79.551.117,05 zł /brutto/  i  54.180.687,57 /netto/, w tym 
administrowane przez  
1/ Urząd Miejski                   o wartości 70.675.393,94 zł /brutto/ i  49.274.798,24 zł  /netto/ 
2/ Miejsko-Gminny Ośrodek 
    Kultury, Sportu i Rekreacji            o wartości     4.103.941,53 zł  /brutto/  i 2.127.061,72 zł /netto/ 
3/ Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna  o wartości      67.681,24 zł  /brutto/  i          8.252,74 zł /netto/ 
4/ Żłobek Samorządowy                          o wartości         90.275,19 zł  /brutto/  i        47.321,72 zł /netto/ 
5/ Miejsko-Gminny Ośrodek  
    Pomocy Społecznej                            o wartości          62.916,60 zł  /brutto/  i       14.376,34 zł /netto/ 
6/ Ośrodek Profilaktyki 
     I Wspierania Rodziny                         o wartości          11.280,18 zł  /brutto/  i               0,00 zł /netto/ 
7/ Biuro Administracyjno 
    Ekonomiczne Oświaty                        o wartości          40.538,98 zł  /brutto/  i         4.078,33 zł /netto/ 
8/ Szkoły i Przedszkola                           o wartości     4.499.089,39 zł  /brutto/  i 2.704.798,48 zł /netto/ 
 
 
Od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Gmina Zdzieszowice nabyła poniższe nieruchomości do 
zasobu mienia komunalnego:  

a) na podstawie umów cywilnoprawnych prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji 
gruntów i budynków: 

- prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 69/3, 
arkusza mapy 2, obręb Żyrowa, o powierzchni ogólnej 0,0612 ha (nabycie w drodze zamiany pod plac 
zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Żyrowej)  

- prawo własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków Nr 355/1, 
arkusza mapy 3, obręb Rozwadza, o powierzchni ogólnej 0,0055 ha (nabycie gruntu pod drogą) 

b) z mocy prawa, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Wojewodę Opolskiego w 
drodze komunalizacji, prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i 
budynków jako działki:  

- nr 89/11, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0200 ha,  

- nr 414/4, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0018 ha, 

- nr 472/4, arkusz mapy 2, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0341 ha, 

- nr 1236/5, arkusz mapy 10, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,3083 ha, 

- nr 1236/6, arkusz mapy 10, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0099 ha, 

- nr 1236/9, arkusz mapy 10, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,6270 ha, 

- nr 1251/2, arkusz mapy 10, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0214 ha, 

- nr 1508/7, arkusz mapy 10, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0656 ha, 

- nr 150, arkusz mapy 3, obręb Krępna, o powierzchni 0,0168 ha, 
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- nr 1013/2, arkusz mapy 11, obręb Januszkowice, o powierzchni 0,7390 ha, 

c) z mocy prawa, na podstawie decyzji administracyjnych wydanych przez Burmistrza Zdzieszowic, 
prawo własności do nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki:  

- nr 331/3, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1318 ha, 
- nr 325/4, arkusz mapy 3, obręb Żyrowa, o powierzchni 0,0062 ha, 

 
Od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. Gmina Zdzieszowice zbyła poniższe nieruchomości z 
zasobu mienia komunalnego, na podstawie umów notarialnych: 

a) w drodze przetargowej:  
- prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków Nr 296/21, arkusz mapy 3, obręb Żyrowej, o powierzchni 0,0790 ha (działka przeznaczona 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową przy ulicy Jagodowej w Żyrowej)  

b) w drodze bezprzetargowej:  
- prawo własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków Nr 297/3, arkusz mapy 3, obręb Żyrowej, o powierzchni 0,0706 ha (nabycie w drodze 
zamiany) 
- prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków Nr 279/9, arkusz mapy 3, obręb Rozwadza, o powierzchni 0,0042 ha (działka zabudowana 
garażem) wraz z udziałem w działce gruntu nr 279/4, arkusz mapy 3, obręb Rozwadza, o powierzchni 
0,0106 ha (droga dojazdowa) 

- prawo własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej w ewidencji gruntów i 
budynków Nr 279/10, arkusz mapy 3, obręb Rozwadza, o powierzchni 0,0060 ha (działka zabudowana 
garażem) wraz z udziałem w działce gruntu nr 279/4, arkusz mapy 3, obręb Rozwadza, o powierzchni 
0,0106 ha (droga dojazdowa) 

- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 1, położonego w Jasionej ul. Głównej 16, w drodze 
pierwszeństwa na rzecz jego najemcy, 

- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Jasionej ul. Głównej 16, w drodze 
pierwszeństwa na rzecz jego najemcy, 

- prawo własności do lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Jasionej ul. Głównej 16, w drodze 
pierwszeństwa na rzecz jego najemcy. 

 
Od dnia 01.01.2015r. do dnia 31.12.2015r. ponadto poniższa nieruchomość będąca dotychczas w 
zasobie mienia komunalnego Gminy Zdzieszowice, z mocy prawa na podstawie decyzji 
administracyjnej stała się własnością innego podmiotu publicznego:  
- działka nr 1698/3, arkusz mapy 13, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0164 ha, 
 
W roku 2015 przekształcono na podstawie decyzji administracyjnej prawo użytkowania wieczystego w 
prawo własności, dla nieruchomości położonych w Zdzieszowicach, oznaczonych numerami 
poniższych działek ewidencyjnych:  
- nr 1415/1, arkusz mapy 11, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1482 ha,  
- nr 1416/2, arkusz mapy 11, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,4905 ha, 
- nr 2178, arkusz mapy 3, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,0715 ha, 
- nr 2168, arkusz mapy 3, obręb Zdzieszowice, o powierzchni 0,1083 ha.  
 
Natomiast od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 uzyskano dochody (netto) ze sprzedaży mienia 
komunalnego w kwocie łącznej 114.212,96 zł. /łącznie z ratami z sprzedaży mienia komunalnego w 
latach ubiegłych/. 

Z pozostałych składników mienia komunalnego dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2015 uzyskano 
dochody : 
- z dzierżaw i najmu składników majątkowych:                              692.572,96 zł  
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności:     31.460,80 zł  
- z wpływów z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd  i  użytkowanie:     27.648,74 zł  
- pozostałe odsetki:                 3.992,29 zł 
 
W roku 2015r. Gmina Zdzieszowice objęła w kapitale zakładowym Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach przy ulicy Wschodniej 2, 
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1399 nowo utworzonych udziałów, po 1000 zł każdy, i pokryła je kwotą pieniężną w wysokości 
1.399.000 zł. 
 
Gmina Zdzieszowice ma zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Opolu dnia 4 lutego 2011r. umowę poręczenia wraz z spisanym do niej aneksem, spłaty 
pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu 
przez „Wodociągi i Kanalizację” Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 
Zdzieszowicach przy ulicy Wschodniej 2, na podstawie umowy pożyczki Nr 71/2010/G-66/OW-OT/P z 
dnia 22 grudnia 2010 r. wraz z aneksami, do kwoty 3.075.273,43 zł.   

Gmina z dniem 31.12.2015r. spłaciła zaciągnięty w roku 2011 kredyt długoterminowy na 
sfinansowanie inwestycji pn. Przebudowa drogi łączącej Zdzieszowice ze wsią Rozwadza w ciągu 
ulicy Waryńskiego  na kwotę 1.020.128,00 zł z terminem spłaty do dnia 31 grudnia 2015r.  

Gmina Zdzieszowice na podstawie Umowy ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach w spółce 
z ograniczoną odpowiedzialnością ”Wodociągi i kanalizacja” w Zdzieszowicach należących do Gminy 
Zdzieszowice  zawartej dnia 1 czerwca 2015r. ustanowiła zastaw na rzecz Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w postaci 2.285 udziałów po 1.000 zł każdy o 
łącznej wartości 2.285.000 zł należących do Gminy Zdzieszowice w Spółce z ograniczoną 
odpowiedzialnością „Wodociągi i Kanalizację” Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach przy ulicy 
Wschodniej 2.  

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. 
          
Sporządził: Michał Kilisz, dnia 24.03.2016r. 
         


