
Informacja o stanie mienia  Gminy Santok 

od 01.01.2011 do 30.12.2011 
 

 Stan mienia komunalnego na dzień  30.12.2011 r. wynosił  522,0 hektarów. 

Na wielkość  powierzchni składa się : 

 

Grunty orne       122,00 ha 

Sady          11,00 ha 

Łąki          33,00 ha 

Pastwiska         11,00 ha 

Lasy            4,00 ha 

Grunty zadrz.                   40,00 ha 

Tereny mieszkani.        21,00 ha 

Zurbaniz.teren. niezab.       15,00 ha 

Tereny rekreacji i sportu       30,00 ha 

Użytki kopal.           1,00 ha 

Drogi                  209,00 ha 

Nieużytki         24,00 ha 

Wody stojące                1,00 ha 

       

 Na dzień 30.12.2011r. w użytkowaniu wieczystym znajduje się 2,24 ha gruntów 

stanowiących własność gminy. 

Gmina dysponuje 56 lokalami mieszkalnymi. o łącznej powierzchni użytkowej 2.808,44 m
2
 

 

 Obrót mieniem komunalnym w bieżącym roku kształtował się na poziomie zbliżonym 

do roku poprzedniego. 

Gmina Santok dysponuje zasobami majątkowymi w sposób bezpośredni lub pośredni 

przy pomocy jednostek organizacyjnych: 

1.Oświaty 

2.Ośrodka Pomocy Społecznej 

Kształtowanie się majątku w poszczególnych grupach przedstawia się następująco: 

 

Tab. Nr 1 

 

 

Lp. 

 

Wyszczególnienie 

Stan na 

01.01.2011r. 
Stan na 

31.12.2011r 

1. Budynki i budowle 26 337 662,31 26 628 424,94 

2. Urządzenia komunalne  7 670 497,70  7 686 956,54 

3. Grunty  1.787 792,55  1.811 792,55 

4. Drogi  6 872 632,42   9 783 029 ,53 

 

W  2011r.  sprzedano w formie przetargu tylko 3 nieruchomości niezbudowane. 

 

 W 2011r  przeprowadzono kilka remontów lokali komunalnych,  co być może będzie 

zachętą do wykupu lokali przez najemców. 

 

Należy jednak stwierdzić, że sytuacja materialna osób zamieszkujących lokale, które 

pozostały ma mieniu komunalnym jest tak trudna, że raczej jest mało prawdopodobne, aby te 

osoby zdecydowały się na wykup zajmowanych lokali. Opłacenie tak niskiego czynszu 

(1,20zł/1m
2
) jest dla tych rodzin dużym problemem, gdyż są to w większości rodziny 



wielodzietne. Zainwestowanie przez gminę w remonty mieszkań, być może nie zmusi 

Najemców do wykupu lokali, ale na pewno podniesie im standard życia.  

 

W  okresie od  01.01.2011 do 31.12.2011r.  roku wpływy ze sprzedaży mienia 

komunalnego wyniosły 560.000,00  zł . 
 

Pomimo ogłaszania przetargów na zbycie nieruchomości – w prasie lokalnej                         

i ogólnopolskiej oraz na stronie internetowej, widoczny był w 2011 r. brak zainteresowania 

potencjalnych nabywców. 

 

W  2011 roku uzyskaliśmy z tyt. wykonywania prawa własności i innych praw 

majątkowych następujące dochody: 

 

1) ze sprzedaży mienia                                   -   560.000,00 zł 

2) z opłat za użytkowanie wieczyste    -                     345,68 zł 

3) z tytułu czynszu za najem lokali      -                       51.237,02 zł 

4) z tytułu  czynszu użytkowego              -                        68.412,71 zł 

5) z tytułu czynszu dzierżawnego   -      6.512,98 zł 

6) wykupu nieruchomości    -    19.302,00 zł 

 

 

Dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców Gmina nabywa i przejmuje nieruchomości 

niezbędne do realizowania zadań własnych. Obecnie są prowadzone rozmowy o nabycie 

budynku na utworzenie lokali socjalnych, przewiduje się dalszą komunalizację majątku 

Skarbu Państwa. 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:      Halina Garczyńska  

 

                            Wanda Jurek – Skarbnik Gminy 

 

 

 

 

 

 


