
Nieruchomościa zabudowane

ilośc j.m wartość ilośc j.m wartość

1 budynki mieszkalne szt. 9 527

2 budynki przemysłowe szt.

3 budynki transportu i łączności szt.

4 budynki handlowo - usługowe szt.

5

zbiorniki, silosy i budynki 
magazynowe szt.

6 budynki biurowe szt. 2 109 1 28

7

budynki szpitali, zakładów opieki 
medycznej i DPS -ów szt.

8 budynki oświaty i nauki szt. 14 5 423

9 budynki kultury szt.

10 budynki sportowe szt.

11

budynki produkcyjne, usługowe i 
gospodarczedla rolnictwa szt.

12 inne budynki niemieszkalne szt. 31 712 7 339

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy K orczyn na dzie ń 31 grudnia 
2010 roku

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Nowy Korczyn

Rodzaj zabudowy Jednostka 
miaryLp

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. 
Prawo własności

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne 
niż własność prawa majątkowe + 

posiadanie



Lokale 

ilośc j.m wartość ilośc j.m wartość

1 lokale mieszkalne szt 

2 lokale użytkowe szt 

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. 
Prawo własności

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne 
niż własność prawa majątkowe + 

posiadanieLp Rodzaj zabudowy Jednostka 
miary



ilośc j.m wartość ilośc j.m wartość

Użytki rolne ha 31,87 283,00

 - grunty orne ha 6,89 17

 - grunty rolne zabudowane ha 24,98 266,00
2 Grunty lesne oraz zakrzewionei ha

Grunty zabudowane i ha
tereny mieszkalne ha

tereny przemysłowe ha

inne tereny zabudowane ha

tereny rekreacyjno- wypoczynkowe ha

zurbanizowane tereny 
niezabudowane ha
tereny komunikacyjne - drogi ha

4 Grunty pod wodami ha

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31 rgudnia 2010 roku

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Nowy Korczyn

Jednostka 
miary

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne 
niż własność prawa majątkowe + 

posiadanie

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. 
Prawo własności

1

3

Lp Grupa 



Lp Źródło dochodów uzyskane za uzyskane na 2011 rok (5/4) rozdział. Paragraf

1 2 3 4 5 6 7

I majątkowych, w tym: 8 000 59 000 1 000 000
sprzedaż lokali mieszkalnych
sprzedaż lokali uzytkowych
sprzedaż gruntów 59 000 700-70005-0870                  
sprzedaż nieruchomości zabudowanych 8 000 1 000 000 700-70005-0870                  
sprzedaż innych składników 

II wieczyste 1 691,00 1 697,98 3 000,00
opłaty pierwsze
opłaty roczne 1 691,00 1 697,98 3 000,00 700-70005-0470

III użytkowania wieczystego we 
IV Wpływy z najmu, w tym 19 596,00 49 062,11 49 760,00

lokali użytkowych 12 398,00 15 316,36 14 760,00 750-75020-0750       
lokali mieszkalnych 7 198,00 33 745,75 35 000,00 801-80101-0750

V majątkowych 7 402,00 240,00 240,00 700-70005-0750

VI Wpływy za administrowanie
VII Wpływy za trwały zarz ąd
VIII Dywidendy
IX Inne wpływy

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31grudnia 2010 r.

Dane o dochodach bud żetowych  uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i 
innych praw majatkowych oraz z wykonywania posiadania



ilośc j.m wartość w tys. zł. ilośc j.m wartość w tys. zł. ilośc j.m 
wartość 
w tys. zł.

ilośc 
j.m wartość w tys. zł. ilośc j.m 

wartość w tys. 
zł. ilośc j.m 

wartość w 
tys. zł.

A Srodki trwałe 11 876 0 0 0 34 17 607 0 0 0
I. grupa 0 w tm: ha 31,87 283,00

użytki rolne ha 6,89 17
grunty zabudowane i zurbanizowane ha 24,98 266

II Grupa I - budynki i lokale w tym szt 56 6771 0 0 0 0 8 367
budynki niemieszkalne, w tym szt
budynki transportu i łączności 
budynki przemysłowe szt
budynki biurowe szt 2 109 1 28
medycznej DPS- ów szt
budynki sportowe szt 14 5 423
gospodarcze dla rolnictwa szt
inne budynki niemieszkalne szt 31 712 7 339
budynki mieszkalne szt 9 527
lokale mieszkalne szt
lokale niemieszkalne szt

III. wodnej w tym; szt 14 1 637 0 0 0 0 1 16 804
elektroenergetyczne szt 12 193
infrastruktura transportu w tym: szt
drogi pozostałe szt 958
przejścia nadziemne i podziemne szt 2 486
inżynierii lądowej i wodnej pozostałe szt 1 16 804

IV urządzenia szt 446 18 117
V Grupa VII - Środki transportowe szt 23 1 183 6 318
VI wyposażenie szt 1 556 1 1
VII Grupa IX - inwentarz żywy szt
VIII budowie szt
IX Środki przekazane na poczet inwestycji szt

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b u.of.p. Inne niż 
własność prawa majątkowe + posiadanie

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a 
u.of.p. Prawo własności

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. b 
u.of.p. Inne niż własność 

prawa majątkowe + 
posiadanie

jednostki budżetowe zakłady budżetowe gospodarstwa pomocnicze

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowy Korczyn na dzień 31 grudnia 2010 roku

Aktywa
jednostka 
miary

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. 
Prawo własności

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit.b u.of.p. Inne 
niż własność prawa majątkowe + 

posiadanie

Art. 267 ust.1 pkt.3 lit. a u.of.p. 
Prawo własności


