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Informacja o stanie mienia komunalnego 

Gminy Kąty Wrocławskie na dzień 31 grudnia 2016 roku 

 

 

          Ustawową definicję mienia komunalnego zawiera art.43 ustawy z dnia  08 marca     1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446). Zgodnie z tym przepisem mieniem komunalnym 

jest własność i inne prawa majątkowe, należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie 

innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Kodeks cywilny zaś  w art. 44 definiuje 

mienie jako własność i inne prawa majątkowe. 

 

W  skład  nieruchomości  stanowiących  mienie  komunalne  wchodzi: 

- własność  Gminy 

- użytkowanie  wieczyste 

- zarząd  

- najem 

- dzierżawa 

 

Powierzchnia  ogólna  gruntów  komunalnych  wynosi  732,16 ha  w tym: 

• drogi  gminne  393,14 ha  

• grunty  oddane  w  użytkowanie  wieczyste  54,41 ha 

• grunty  zabudowane,  niezabudowane,  tereny  zielone,  zbiorniki   wodne   i  inne  290,46 ha 

 

Gmina Kąty Wrocławskie jest właścicielem lub współwłaścicielem w budynkach mieszkalnych,  w 

których znajdują się lokale mieszkalne z tego: 

-  107 lokali mieszkalnych  w gminie Kąty Wrocławskie (wsie) 

-  131 lokali mieszkalnych  w mieście   Kąty Wrocławskie. 

Ponadto  na terenie miasta i gminy znajduje się 27 lokali socjalnych. 

Nieruchomości gruntowe zabudowane obiektami tj:  szkoły i  przedszkola  jak również  nieruchomości 

gruntowe niezabudowane, a użytkowane przez jednostki  przekazane zostały  w trwały  zarząd  na 

czas nieoznaczony:  Szkołom Podstawowym, Gimnazjom i Przedszkolom na terenie miasta i gminy 

Kąty Wrocławskie – ogółem 17 działek   o łącznej pow. 13,1121 ha.  

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem biurowym, znajdującym się    

w granicach działki nr 13/6, AM-6 o pow. 0,2407 ha w Kątach Wrocławskich przy  

ul. Nowowiejskiej 4, została przekazana w trwały zarząd: 

-    Zespołowi Obsługi Jednostek Oświatowych w Kątach Wrocławskich,    

-    Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kątach Wrocławskich.  

 

Gmina  posiada  obiekty  użyteczności  publicznej: 

-  27 świetlic  wiejskich, z których 17 przekazanych jest do korzystania Radom   Sołeckim,      2  jest   w 

administrowaniu Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej  w Kątach Wrocławskich       a pozostałe  

pozostają w bezpośrednim zarządzie  gminy. 

-  4 remizy Ochotniczej Straży Pożarnej - Gniechowice, Smolec, Małkowice i Zachowice. 

Obiekt hali widowiskowo sportowej w Kątach Wrocławskich został przekazany  

w dzierżawę  Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Kątach Wrocławskie. 

Na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie znajduje się 29 boisk sportowych. 

Wartość  majątku gminnego na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiła 245 819 176,68 zł (słownie: 

dwieście czterdzieści pięć milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych 

68/100). 

 

Wzrost  wartości  mienia  komunalnego  spowodowany  był między innymi:  

-  remontami dróg w mieście i gminie Kąty Wrocławskie,  

-  wykonaniem   oświetlenia na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,                                                 
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-  modernizacją chodników  na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie,   

-  rozbudowa budynku biurowego w Kątach Wrocławskich przy ul. Nowowiejskiej 4A, 

-  remontami bieżącym: w świetlicach wiejskich,  

-  budową nowego cmentarza w Smolcu. 

 

Gmina Kąty Wrocławskie nabyła do zasobu  nieruchomości: 

• w  Zachowicach: 

- działkę zabudowaną  nr 372 o pow. 0,0200 ha   oraz działkę zabudowaną  nr 373 o pow. 0,3800 ha,    

- działkę nr 383/4 o pow. 0,0173 ha, nr 383/5 o pow. 0,0087 ha i  nr 383/7 o pow. 0,0093 ha 

(przeznaczone pod dr)   

 

• w Krzeptowie: 

-   udział wynoszący 343/344 w  działce nr 107/240 o pow. 0,3204 ha    (teren w mpzp przeznaczony 

pod zieleń z placem zabaw dla dzieci ),     

-  dz. nr 101/3 o pow. 0,0412 ha   (pod drogę i przepompownię) 

 

• w Kątach  Wrocławskich: 

-  działkę  nr 74/3, AM-19 o pow. 0,0027 ha (chodnik przy ul. Wolności),  

-  działkę  nr 19/2, AM-26 o pow. 0,0617 ha (działka  przeznaczona pod drogę), 

-  działkę  nr 77/11, AM-26  o pow. 0,1282 ha, działkę nr  82/26, AM-26 o pow. 0,0866 ha, dz. nr  

   82/28, AM-26  o pow. 0,0012 ha,  dz. nr 82/32, AM-26 o pow. 0,1784 ha, dz. nr 82/34,  

   AM- 26 o pow. 0,0209 ha oraz dz. nr 82/35, AM-26 o pow. 0,0018 ha  (przeznaczone pod  

   drogi), 

-  dz. nr 9/11, AM16 o pow. 0,0203 ha  (dr) 

-  dz. nr 110/1, AM-25 o pow. 0,1018 ha   (przeznaczona pod  drogę)  

 

• w Mokronosie  Dolnym 

- działkę  nr 4/22 o pow. 0,0182 ha   (droga publiczna klasy D - poszerzenie ul. Morelowej),  

- działkę  nr 3/10 o pow. 0,0110 ha   (droga publiczna klasy D  - poszerzenie ul. Morelowej),  

- działkę  nr 4/20 o pow. 0,0090 ha   (droga publiczna klasy D  - poszerzenie ul. Morelowej),  

 

• w Sadkowie: 

-  działkę  nr 70/2 o pow. 0,1476 ha   i  nr 71/3 o pow. 0,1478 ha   (droga – ul. Ogrodowa), 

-  działkę  nr 77/1 o pow. 0,0148 ha i  nr 77/3 o pow. 0,0251 ha,             

-  działkę nr 78/1 o pow. 0,0052 ha  i  nr 78/3 o pow. 0,0014 ha,             

 

• w Skałce 

-  działkę nr 79/9 o pow. 0,0102 i nr 79/13 o pow. 0,0456 ha  ( przeznaczone pod dr), 

-  działkę nr 84/5 o pow. 0,0886 ha, nr 84/7 o pow. 0,0028 ha i nr 84/8 o pow.0,1077 ha  

   ( przeznaczone pod dr). 

 

-  w Smolcu  działkę nr 21/4 o pow. 0,0523 ha i  nr 21/7 o pow. 0,0504 ha (przeznaczone pod dr), 

 

- w Pietrzykowicach działkę nr  222/24 o pow. 0,0653 ha, nr  222/25 o pow. 0,4262 ha,            nr 

222/28 o pow. 0,0822 ha, nr  222/26 o pow. 0,0976 ha, nr  222/27 o pow.0,1092 ha,  nr  222/29 o 

pow. 0,0857 ha, nr  222/30 o pow. 0,0582 ha i nr  222/31 o pow.0,0547 ha  (dr). 

 

Na zakup  nieruchomości związanych z realizacją zadań własnych tj. działki przeznaczone       w 

miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod drogi, przepompownie ścieków 

sanitarnych, plac zabaw  została  wydatkowana  kwota  365 923,89 zł.  

 



 

3 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.  w Kątach Wrocławskich darował Gminie Kąty 

Wrocławskie zabudowaną działkę  oznaczoną   nr 27/11 o pow. 0,1479 ha  położoną  w Mokronosie 

Górnym o  wartości: grunt  15 000,00 zł,  budynek  41 000,00 zł (adaptacja budynku na świetlicę).  

Agencja Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu przekazała nieodpłatnie dz. nr 646/54           o pow. 

1,0936 ha (dr) położoną w Gniechowicach o wartości 153 432,00 zł. 

 

Powierzchnia  dróg na  terenie  Gminy  zwiększyła  się  o 5,1111  ha,  nabyte  od  osób  fizycznych, 

osób prawnych  i Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu. 

 

Dokonano  zamiany: 

1).  Gmina  Kąty Wrocławskie przeniosła tytuł  własności działki nr 108  o pow. 0,2265 ha położonej w 

Krzeptowie o wartości 28 000,00 zł  na spółkę „AS-BAU” spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  a 

spółka    „AS-BAU” spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej  przeniosła tytuł własności działki nr 

124/1 o pow.0,1006 ha położonej w Krzeptowie o wartości 28.000,00 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie. 

2).  Gmina Kąty Wrocławskie przeniosła tytuł  własności działek nr 120, nr 138/2 i nr 41/3                  o 

łącznej  pow.  1,2709 ha  położonych w Stoszycach o wartości 143 400,00 zł   na firmę „SEKO Finance 

sp. z o.o. a firma „SEKO Finance sp. z o.o.   przeniosła tytuł własności działek nr 1/7, nr 28/6, nr 38/5, 

39/1, 31/3, nr 28/8 i nr 26/7  o łącznej  pow. 2,6857 ha położonych  we Wszemiłowicach o wartości 

151 200,00 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie, bez dopłat. 

3).  Gmina Kąty Wrocławskie  przeniosła tytuł  własności działki nr 2/55, AM-1  o pow.  0,1319 ha 

położonej w Kątach Wrocławskich o  wartości 213 405,00 zł   na  firmę Skład Budowlany BUDROL Sp. 

Jawna J.Z. Kuriata a  firma Skład Budowlany BUDROL Sp. Jawna J.Z. Kuriata  przeniosła tytuł własności 

działki nr  9/20, AM-18  o   pow. 0,1360 ha położonej    w Kątach Wrocławskich o wartości  220 

880,94 zł  na Gminę Kąty Wrocławskie.   Gmina wypłaciła firmie Skład Budowlany „BUDROL” różnicę 

wartości zamiennych nieruchomości, kwotę wynoszącą 7 475,94 zł. 

 

Zostały wypłacone odszkodowania: 

I. osobom prawnym:   

1).  za działkę nr 102/2 o pow. 0,0418  ha (pod poszerzenie drogi publicznej   klasy „L”)  położoną w  

obrębie Mokronos Górny, która z mocy prawa przeszła na własność   Gminy Kąty Wrocławskie w 

wysokości  12 075,00  zł. 

 

2.)  za działki: 

         nr 70/3 o pow. 0,1737 ha          

         nr 62/1 o pow. 0,0764 ha          

         nr 65/2 o pow. 0,3941 ha        

         nr 67/2 o pow. 0,3914 ha        

         nr 68/2 o pow. 0,1600 ha           

         nr 69/8 o pow. 0,1332 ha          

położone  we Wszemiłowicach, które z mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie na 

realizację  inwestycji pn. „Budowa drogi łączącej  drogę gminną nr 120605D   z drogę wojewódzką nr 

346 w gminie Kąty Wrocławskie” w łącznej wysokości  594 772,00 zł  . 

 

3).  za działkę   nr 9/20, AM-16 o pow. 0,0657 ha położoną w Kątach Wrocławskich  w wysokości 

60 648,00 zł, która mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty Wrocławskie na realizację  inwestycji  

pn. „Budowa drogi łączącej  drogę gminną nr 120605D  z drogę wojewódzką nr 346 w gminie Kąty 

Wrocławskie”. 

 

4). zwrot kwoty w wysokości 217 040,00 zł  za działkę   nr 142/13 o pow. 0,3178 ha położoną w 

Sadkowie oraz działkę nr 438/8 o pow. 0,0218 ha  położoną w Zachowicach,  Agencji Nieruchomości 

Rolnych we Wrocławiu. 
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II. osobom fizycznym:      

1).   za działkę nr 4/10 o pow. 0,1331 ha  położoną w  obrębie Smolec, która z mocy prawa przeszła na 

własność   Gminy Kąty Wrocławskie w wysokości  19 965,00  zł, 

 

2).  za działkę nr 12/7, AM-16 o pow. 0,1598 ha  położoną w Kątach Wrocławskich w wysokości   203 

387,00 zł,  która mocy prawa stały się własnością Gminy Kąty  Wrocławskie na realizację  inwestycji  

pn. „Budowa drogi łączącej  drogę gminną nr 120605D  z drogę wojewódzką nr 346 w gminie Kąty 

Wrocławskie”. 

 

Gmina Kąty Wrocławskie w  2016  roku  uzyskała  między innymi  wpływy: 

1. ze sprzedanych  nieruchomości: 

• lokal użytkowy  o pow. 56,27 m
2
    położony w Kątach Wrocławskich przy ul. Mireckiego            

za cenę 215 000,00 zł, 

• lokal mieszkalny o pow. 31,30 m
2
  położony w Smolcu przy ul. Głównej 79  za cenę              39 

390,00  zł, 

• dz. nr 79 o pow. 0,30 ha  położoną w Sokolnikach za cenę    10 650,00 zł, 

• dz. nr 562/1 o pow. 0,0003 ha położona w Bogdaszowicach  za cenę        345,63 zł,                                            

• dz. nr 8/12, AM-12 o pow.1129 m
2 
 w Kątach Wrocł. za cenę             202 991,82 zł,  

• dz. nr 16/20 i 16/22, AM-16 o łącznej pow. 292 m
2 
 w  Kątach Wrocł.  za cenę   61 500,00 zł, 

• dz. nr 16/23, AM-16 o pow. 338 m
2 
 w   Kątach Wrocł.  za cenę      92 250,00 zł, 

• dz. nr 36/6 o pow. 200 m
2
 w Nowej Wsi Wrocławskiej  za cenę 20 001,03 zł                           na 

łączną kwotę  1 227 457,07 zł  

2.  z tytułu:  

• opłat  za użytkowanie wieczyste gruntu  na kwotę   81 760,92 zł, 

• dzierżawy   gruntów przeznaczonych pod: garaże, rolne i ogródki przydomowe   położonych 

na terenie miasta i gminy Kąty Wrocławskie   na łączną  kwotę  197  615,41 zł,  

• przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  dz. nr 128/17 położonej 

w Pietrzykowicach   55 739,00 zł,  

• z tytułu  naliczenia renty planistycznej związanej ze zmianą planu  zagospodarowania  

przestrzennego na łączną  kwotę   532 807,22 zł 

3. opłat  za  użytkowanie  wieczyste na  kwotę  81 760,92 zł 

4. naliczenia renty planistycznej związaną ze zmianą  planu   zagospodarowania      

    przestrzennego na  kwotę  532 807,22  zł 

 

Gmina  posiada  długoterminowe  aktywa  finansowe  w  wysokości 46 564 194,48 zł w: 

• Dolnośląskim Centrum  Hurtu Rolno-Spożywczego  we Wrocławiu  w wysokości      

             10 000,00 zł, 

• udziału  w Towarzystwie Budownictwa Społecznego „Nasze Kąty”   w wysokości   

             437 359,00 zł, 

• Agencji  Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej w wysokości 20 000,00 zł 

• Zakładzie Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Kątach Wrocławskich                   w 

wysokości   46 096 835,48 zł 

 

 


