
do Zarządzenia nr 17/2022
Wójta Gminy Tarnawatka

31.12.2021r
w bezpośr. 
zarządzie 

gminy
dzierżawa

użytkowani
e wieczyste

trwały 
zarząd

najem

1 3 5 6 7 8

1.
Grunty ogółem (ha) w 
tym:

183,312 169,115 5,122 4,596 4,034 0,445

- drogi w rejestrze gruntów 119,565 119,565 0,000 0,000 0,000 0,000

- drogi wg stanu faktycznego 2,270 2,270 0,000 0,000 0,000 0,000

-
działki budowlane 

niezabudowane
7,850 6,252 0,730 0,868 0,000 0,000

-
działki usługowe 
niezabudowane

2,348 0,021 0,386 1,941 0,000 0,000

- działki zabudowane 7,204 4,972 0,000 1,787 0,000 0,445

-
działki z urządzeniami 

instalacyjnymi
1,828 1,828 0,000 0,000 0,000 0,000

- grunty orne 13,620 9,614 4,006 0,000 0,000 0,000

- las w rejestrze gruntów 1,199 1,199 0,000 0,000 0,000 0,000

- łąki 1,520 1,520 0,000 0,000 0,000 0,000

- szkolne 4,034 0,000 0,000 0,000 4,034 0,000

- park 1,495 1,495 0,000 0,000 0,000 0,000

- teren rekreacyjny 11,355 11,355 0,000 0,000 0,000 0,000

- inne 9,024 9,024 0,000 0,000 0,000 0,000

2.
Budynki - liczba ogółem 
w tym:

32 26 0 0 2 4

- mieszkalne 1 1 0 0 0 0

- użyteczności publicznej 14 12 0 0 0 2

- SŁUŻBA ZDROWIA 1 0 0 0 0 1
- KULTURALNE 1 1 0 0 0 0
- SZKOŁY 3 1 0 0 2 0
- inne 12 11 0 0 0 1

5.
Budowle i urządzenia 
techniczne

- - - - -

- wodociągi - liczba 4 4

- długość w km. 62,19 62,19

- ujęcie wody p. poż. Pańków 1 1

-
oczyszczalnie przydomowe 
ścieków w szt.

1 1

- instalacje solarne 198 198

- oczyszczalnie ścieków 1 1

- sieć kanalizacyjna 25,15 25,15

- wysypiska - liczba 1 1

-
drogi gminne - ulice 
wiejskie (długość w km)

56,50 56,50

Załącznik nr 2

 z dnia 27.04.2022

Lp. Wyszczególnienie

Sposób zagospodarowania

INFORMACJA 

O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2021 ROKU.

Strona 1



- pojemniki na odpady stałe 15 15

- obiekty sportowe 3 2 1

- inne 19 16 3

6.
Środki transportowe - 
szt.

7 7 1

7.
Inwestycje gminne - stan 
zaangażow. w mln. zł.

5

8.
Lokaty kapitałowe 
wartość w mln. zł.

9.
Pożyczki udzielone w 
mln. zł.

11.
Komunalne osoby 
prawne - liczba

12.
Pozostałe gminne jedn. - 
liczba

13.

Związki komunalne i 
stowarzyszenia, których 
członkiem jest gmina - 
liczba

14 Prawo własności 10 067,06 - - - -

a/wpływy z opłat za zarząd

b/ wpływy za użytkowanie

c/ wpływy za użytkowanie 
wieczyste

10 067,06

d/inne prawo własności

15
dochody z własności 
mienia komunalnego

325 447,19 - - - -

-z najmu i dzierżawy 47 323,54

-ze sprzedaży 17 395,12

- wpływy z tytułu 
przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego 
przysługującego osobom 
fizycznym w prawo 
własności.

250,90

- wpływy z tytułu 
odpłatnego nabycia prawa 
własności oraz prawo 
użytkowania wieczystego 
nieruchomości

260 477,63
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Część opisowa do Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy 
Tarnawatka na dzień 31 grudnia 2021 roku. 

 
Informację przygotowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych 
z dnia 27 sierpnia 2009 roku ( tj. Dz. U. 2021 r. poz. 305), obejmuje ona: 
a) dane dotyczące sposobu zagospodarowania mienia komunalnego, 
b) zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie sprawozdawczym, 
c) dane o dochodach uzyskanych z wykonania prawa własności i innych praw majątkowych  
mienia komunalnego. 
Mienie gminy składa się z majątku trwałego pogrupowanego zgodnie z „ Klasyfikacją 
Środków Trwałych „ 
 
Wartość brutto mienia komunalnego –61 496 320, 41 zł 
 

A. Sposób zagospodarowania mienia: 
 

I. Nieruchomości gruntowe o wartości: 2 325 907, 69 zł 
Gmina posiada ogółem 183, 312 ha gruntów, obecny stan ich wykorzystania jest 
następujący: 
1) drogi w rejestrze gruntów o powierzchni 119, 565 ha,  
2) drogi według stanu faktycznego o powierzchni 2, 27 ha, 
3) działki budowlane niezabudowane o powierzchni 7, 85 ha, w tym: 
a) w bezpośrednim zarządzie 6, 252 ha, 
b) oddane w dzierżawę 0, 73 ha, 
c) oddane w użytkowanie wieczyste 0, 868 ha, 
4) działki usługowe niezabudowane o powierzchni 2, 348 ha, w tym: 
a) w bezpośrednim zarządzie 0, 021 ha, 
b) oddane w dzierżawę 0, 386 ha, 
c) oddane w użytkowanie wieczyste 1, 941 ha, 
5) działki zabudowane o powierzchni 7, 204 ha 
a) w bezpośrednim zarządzie 4, 972 ha, 
b) oddane w użytkowanie wieczyste 1, 787 ha, 
c)  oddane w najem 0, 445 ha, 
6) działki z urządzeniami instalacyjnymi o powierzchni 1, 828 ha 
7) grunty orne o powierzchni 13, 620 ha, w tym: 
a) w bezpośrednim zarządzie 9, 614 ha, 
b) oddane w dzierżawę 4, 006 ha, 
8) las w rejestrze gruntów o powierzchni 1, 199 ha 
9) łąki o powierzchni 1, 520 ha 
10) grunty szkolne o powierzchni 4, 034 ha, w tym: 
a) przekazane w trwały zarząd 4, 034 ha, 
11) grunty pod parkami o powierzchni 1, 495 ha, 
12) tereny rekreacyjne o powierzchni 11, 355 ha, 
13) pozostałe grunty o powierzchni 9, 024 ha 
 

II. Budynki i lokale – liczba 32, o łącznej wartości: 17 211 052, 83 zł 
a) mieszkalne – 1,    w bezpośrednim zarządzie gminy - 1, 
b) użyteczności publicznej–14,  w bezpośrednim zarządzie gminy - 12, 
     oddane w najem – 2, 
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c) obiekt służby zdrowia -1,  oddany w najem - 1, 
d) kulturalne  – 1,    w bezpośrednim zarządzie gminy - 1, 
e) szkolne – 3,    w bezpośrednim zarządzie gminy -1, 
     trwały zarząd - 2 
f ) inne – 12,     w bezpośrednim zarządzie gminy - 11, 
     oddane w najem – 1, 

 
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej o łącznej wartości: 38 480 461, 71 zł 

a) wodociągi – 4, o długości 62, 19 km, 
b) ujęcie wody p. poż. - 1 
c) oczyszczalnie przydomowe – 1 szt. 
d) oczyszczalnie ścieków - 4, 
e) sieć kanalizacyjna – o długości 25, 15 km, 
f) wysypiska liczba - 1, 
g) drogi gminne o długości 56, 50 km, 
h) pojemniki na odpady stałe – 15 szt., 
i) obiekty sportowe – 3,  w tym oddane w zarząd jednostkom oświatowym – 1, 
j) siłownie na świeżym powietrzu – 3, 
k) place zabaw – 19, w tym oddane w zarząd jednostkom oświatowym – 3; 
 

IV. Środki transportu - 7 sztuk, o wartości: 1 084 483, 77 zł. 
a) samochód służbowy, 
b) ciągnik rolniczy, 
c) samochód dostawczy VW- Transporter, 
d) wózek widłowy - spalinowy, 
e) wozy strażackie 2 sztuki, 
f) nośnik narzędzi KUBOTA – spalinowy; oddane w zarząd jednostce oświatowej; 

 
V. Inne środki trwałe - (wyposażenie i urządzenia) - o wartości 2 394 414, 41 zł 

a) instalacje solarne - 198 szt., 
 

B. Zmiany w stanie mienia komunalnego: 
 
W ciągu okresu sprawozdawczego miały miejsce zmiany polegające na zmniejszeniu 
wartości środków trwałych o kwotę ogółem 754 827, 95 zł., oraz zwiększenia wartości  
o kwotę ogółem 7 257 036, 14 zł.  
W związku z powyższym ogólna wartość mienia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku 
wyniosła 61 496 320, 41 złotych. 
 

Ad. I . Nieruchomości gruntowe  
 
Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy 
 
- 54/3 obręb Tarnawatka – Tartak (byłe przedszkole w Tarnawatce - Tartaku); Księga wieczysta 
prowadzona dla nieruchomości 54/3 zawiera błędy dotyczące podmiotów ewidencyjnych oraz 
przypadającym im udziałom. Ze sprawą związana była opłata za sporządzenie dokumentacji do 
wydzielenia samodzielnych lokali. Dokumentacja stanowi załącznik do wniosku o wydanie 
zaświadczenia o samodzielności lokalu, które jest niezbędne do uregulowania stanu prawnego 
w księgach wieczystych. 
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-149/3 obr. Wieprzów Tarnawacki niezabudowana nieruchomość gruntowa obejmująca działkę pod 
wodami powierzchniowymi. Przekazana została nieodpłatnie umową darowizny przez Spółkę dla 
zagospodarowania wspólnoty gruntowej we wsi Wieprzów Tarnawacki dla Gminy Tarnawatka. 
- Odwołanie darowizny - nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Tarnawatka przy ul. ks. 
Boguty 48 dz. nr ewid.  338/2 i 338/4 obr. Tarnawatka. 
 
Sprzedaż działek 
 
związane z procedurą przetargową przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości, 
oraz procedurą zbywania w trybie bezprzetargowym dz. nr ewid.: 
- 301, 302, 303, 304 obręb   Dąbrowa Tarnawacka nieruchomości niezabudowane stanowiące las obręb 
Dąbrowa Tarnawacka. Do Gminy wpłynął wniosek z Nadleśnictwa Tomaszów o nabycie ww. działek. 
Działki sprzedane w trybie bezprzetargowym. Nabywcą Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo 
Tomaszów. 
- 217/5 ark. 3 obręb Tarnawatka; niezabudowana nieruchomość budowlana, przeznaczona w MPZP pod 
budownictwo zagrodowe położona w miejscowości Sumin. Odbył się pierwszy przetarg. Działka została 
sprzedana osobie prywatnej. 
- 27/4  obręb Tarnawatka – Tartak; niezabudowana nieruchomość budowlana, przeznaczona w MPZP 
pod  budownictwo jednorodzinne.  Sporządzono wycenę. 
-457/17 obręb Tarnawatka; niezabudowana nieruchomość budowlana, przeznaczona w MPZP pod 
usługi. Sporządzono wycenę. 
- 117 obręb Huta Tarnawacka; niezabudowana nieruchomość rolna, przeznaczona w MPZP pod pola 
uprawne. Sporządzono wycenę. 
- 211/3 obręb Tarnawatka; niezabudowana nieruchomość rolna, przeznaczona w MPZP pod pola 
uprawne. Sporządzono wycenę.  
- 604/2 i 600/4 obręb Tarnawatka; niezabudowana nieruchomość rolna, przeznaczona w MPZP pod 
pola uprawne. Sporządzono wycenę. 
-  361/1 ark. 3 i  361/3 ark. 3 obręb Tarnawatka; działka 361/1 ark. 3 to zabudowana nieruchomość 
budowlana. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona 
jest pod zabudowę zagrodową (MR), działka 361/3 ark. 3 to niezabudowana nieruchomość budowlana. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 361/3 przeznaczona jest pod 
zabudowę zagrodową (MR). Obie działki będą sprzedawane razem. W 2021 r. 1 półroczu odbył się 
trzeci i czwarty przetarg. Nikt nie wpłacił wadium. 
-  189/1 obręb Pańków; nieruchomość zabudowana budynkiem byłej szkoły podstawowej. Zgodnie z 
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona jest jako teren usług (UK, 
UO, UI) – usługi kultury, usługi oświaty i wychowania, usługi inne. W 2021 r. 1 półroczu odbył się 
pierwszy przetarg. Nikt nie wpłacił wadium. 
- 52/71 obręb   Tarnawatka – Tartak; nieruchomość niezabudowana budowlana położona w 
miejscowości Tarnawatka – Tartak, przy ulicy Kalinowej. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Odbył się 
trzeci przetarg. Działka sprzedana osobie prywatnej. 
- 52/74 obręb   Tarnawatka – Tartak; nieruchomość niezabudowana budowlana położona w 
miejscowości Tarnawatka – Tartak, przy ulicy Kalinowej. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną.  Odbył się 
trzeci przetarg. Działka sprzedana osobie prywatnej. 
- 897/51 położona w Paucznem, obr. Huta – Tarnawacka; nieruchomość niezabudowana przeznaczona 
w MPZP pod zabudowę zagrodową. Działka sprzedana osobie prywatnej w trybie bezprzetargowym. 
-326 obr. Pańków; nieruchomość przeznaczona w MPZP pod budownictwo zagrodowe. Działka 
sprzedana osobie prywatnej w trybie bezprzetargowym. 
- 120/3 ark. 1 obr. Tarnawatka – Tartak; nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno – 
biurowym. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest jako teren 
przemysłu. Odbył się czwarty przetarg, osoba wpłacająca wadium nie przystąpiła do licytacji. 
- 827 i 828 ark. 1 obr. Tarnawatka; niezabudowana nieruchomość  składająca się z działek 827 ark. 1 i 
828 ark. 1 o  położona w miejscowości Tarnawatka – Tartak obręb Tarnawatka stanowiąca łąki. Zgodnie 
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z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki oznaczone są jako tereny łąk i 
pastwisk (RZ).  Odbył się pierwszy przetarg. Nieruchomość sprzedana został osobie prywatnej.  - 52/68 
obręb   Tarnawatka – Tartak; nieruchomość niezabudowana budowlana położona w miejscowości 
Tarnawatka – Tartak, przy ulicy Kalinowej. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Sporządzono wycenę. 
- 52/69 obręb   Tarnawatka – Tartak; nieruchomość niezabudowana budowlana położona w 
miejscowości Tarnawatka – Tartak, przy ulicy Kalinowej. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Sporządzono 
wycenę. 
- 52/70 obręb   Tarnawatka – Tartak; nieruchomość niezabudowana budowlana położona w 
miejscowości Tarnawatka – Tartak, przy ulicy Kalinowej. Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczone są pod zabudowę jednorodzinną. Sporządzono 
wycenę. 
- 29 obręb Sumin; niezabudowana nieruchomość przeznaczona w MPZP pod  budownictwo zagrodowe 
położona w miejscowości Sumin. Działka sprzedana trybem bezprzetargowym. Działka została 
sprzedana osobie prywatnej. 
- 25/1 obręb Tarnawatka – Tartak; niezabudowana nieruchomość przeznaczona w MPZP pod  
zabudowę jednorodzinną położona w miejscowości Tarnawatka - Tartak. Nieruchomość przeznaczona 
na przetarg ustny nieograniczony. 
 
Podział nieruchomości 
 
- działki nr ewid. 633, 634 przy ul. Widokowej w miejscowości Tarnawatka. Podział nieruchomości 633, 
634 na działki: 1072 – wydzielona pod istniejącą przepompownię, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077 – pod 
sprzedaż nieruchomości tj. działek niezabudowanych budowlanych, przeznaczonych w MPZP pod 
zabudowę  mieszkaniową jednorodzinną lub usługową oraz dz. 1078 przeznaczonej pod zamianę z dz. 
nr ewid. 672/3 ark. 1 obr. Tarnawatka, miejscowość Tarnawatka  - Tartak. 
 
Uregulowanie stanu prawnego i rzeczywistego nieruchomości 
 
- Nieruchomość nr 728 w Niemirówku Koloni– tj. działka drogowa należąca do Gminy Tarnawatka 
została częściowo ogrodzona przez właściciela działki 720/3. Wysłane zostało wezwanie do aktualnych 
współwłaścicieli nieruchomości o wydanie nieruchomości. 
 
Przejęcie działek na podstawie decyzji Starosty Tomaszowskiego 
 
Wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 
3504L od drogi krajowej nr 17 w miejscowości Tarnawatka – Tartak do drogi wojewódzkiej nr 850 w 
miejscowości Wieprzów”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność 
nieruchomości; - działka nr 59/1 obr. Tarnawatka - Tartak o pow. 0,0002 ha, decyzją nr 
AB.6740.2.Z.2021 z dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.3.Z.2020.AK; - działka nr 315/1 obr. 
Wieprzów Tarnawacki o pow. 0,0001 ha, decyzją nr AB.6740.2.Z.2021 z dnia 15 marca 2021 r. znak 
AB.6740.3.3.Z.2020; - działka nr 14/1 obr. Wieprzów Ordynacki o pow. 0,0068 ha, decyzją nr 
AB.6740.2.Z.2021 z dnia 15 marca 2021 r. znak AB.6740.3.3.Z.2020.AK;  
wydano zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3526L od 
drogi wojewódzkiej nr 850 w miejscowości Wieprzów do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3515L w 
miejscowości Podhorce”. Ww. decyzją Powiat Tomaszowski nabył z mocy prawa własność 
nieruchomości; - działka nr 191/1 obr. Wieprzów Ordynacki o pow. 0,0036 ha, decyzją nr 
AB.6740.1.Z.2021 z dnia 15 marca 2021r. znak AB.6740.3.2.Z.2020; - działka nr 449/1 obr. Wieprzów 
Tarnawacki o pow. 0,0010 ha, decyzją nr AB.6740.1.Z.2021 z dnia 15 marca 2021 r. znak 
AB.6740.3.2.Z.2020.AK. 
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Ad. II. Budynki i lokale   
 

inwestycje zwiększające wartość mienia w 2021 roku 
 

Wykonano zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
w gminie Tarnawatka – budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tarnawatce”. W ramach 
zadania wykonano m. in. następujące elementy: roboty budowlane termomodernizacyjne (ocieplenie, 
tynki, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont opasek wokół budynku, zadaszenia nad 
wejściami, remont schodów wejściowych do budynku, wymiana pokrycia dachowego), roboty 
instalacyjne sanitarne (wymiana pieca grzewczego, przeniesienie kotłowni), roboty instalacyjne 
elektryczne (oświetlenie awaryjne, wymiana opraw i żarówek, montaż instalacji fotowoltaicznej, 
oświetlenie zewnętrzne). Całość robót objęta była nadzorem inwestorskim. Wartość inwestycji 
przekazano na stan jednostki budżetowej. 

W 2021 roku nastąpiła likwidacja starej kotłowni gazowej przy ZSziP w Tarnawatce – kwota 
208 663,79zł.  Likwidacja ta miała związek z termomodernizacją budynku szkoły. Podczas 
realizacji tego zadania została wykonana nowa kotłownia. W ramach zadania zostały zakupione 
oraz zamontowane nowe kotły grzewcze. Dodatkowo kotłownia została zlokalizowana w nowym 
miejscu, spełniającym wymagania przepisów bezpieczeństwa.  
 

Przejmowanie nieruchomości na rzecz Gminy 
- Odwołanie darowizny - nieruchomość zabudowana położona w miejscowości Tarnawatka przy ul. ks. 
Boguty 48, Budynek Remizo-świetlicy w Tarnawatce. 

 
Ad. III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 
 

inwestycje zwiększające wartość mienia w 2021 roku  
 
Wykonano zadanie inwestycyjne pn: „Budowa sieci wodociągowej oraz budowa oczyszczalni 
ścieków w miejscowości Huta Tarnawacka”. W ramach budowy sieci wodociągowej wykonano m. 
in. następujące elementy: wykonanie sieci wodociągowej długości 3,41 km, sieć uzbrojono w hydranty 
p.pożarowe 13 szt. oraz zasówy żel-wod. kołnierzowe 23 szt., wykonanie przyłączy do sieci 
wodociągowej w ilości 44 szt. W ramach zadania wykonano indywidualną biologiczną oczyszczalnię 
ścieków wraz z układem odprowadzającym ścieki oczyszczone – 1 szt. na działce nr 1164/1 – obręb 
Huta Tarnawacka. 
 
Wykonano inwestycję polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej i Widokowej w 
miejscowości Tarnawatka i Tarnawatce-Tartak – Etap I. W ramach robót wykonano: wykopy pod 
kanalizację sanitarną liniowe, podłoże pod kanały rurowe z materiałów sypkich – piasku, montaż 
rurociągów z rur PVC długości 364,0 m, zasypanie wykopów, studnie rewizyjne PVC, roboty 
towarzyszące. Wykonie robót zlecono wyspecjalizowanej firmie. 
 
Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej nr 111569L w miejscowości 
Tarnawatka od km 1+530,00 do km 2+443,00”. Wykonano budowę drogi gminnej nr 111569L o 
łącznej długości 913,0 m. W ramach zadania wykonano m. in. następujące elementy: roboty ziemne, 
wykonanie przepustów pod koroną drogi φ 60 i 80 cm, wykonanie rowów wraz z umocnieniem skarp, 
wykonanie podbudowy z piasku stabilizowanego cementem gr. 22 cm, wykonanie podbudowy z 
kruszyw łamanych, warstwa dolna gr. śr. 14 cm, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa 
górna gr. śr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z mieszanki bitumicznej warstwa wiążąca gr. 5 cm i 
warstwa ścieralna gr. 4 cm, wykonanie zjazdów z kruszywa łamanego wraz przepustami i 
umocnieniami wlotów i wylotów, wykonanie miejsc parkingowych z betonowej kostki brukowej, 
wykonanie oznakowanie pionowego, wykonanie kanału technologicznego dł. 770 m, wykonanie 
oświetlenia ulicznego. Roboty objęte były nadzorem inwestorskim. 
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Wykonano inwestycję pn: „Modernizacja/przebudowa drogi gminnej nr 111576L dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Wieprzów Ordynacki, długości 636,0 m”. W ramach zadania 
wykonano następujące elementy: mapę do celów projektowych, dokumentację projektową, roboty 
budowlane: roboty ziemne, podbudowę z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C3/4 gr. 20 
cm, podbudowę z kruszywa łamanego gr. 20 cm, nawierzchnię z mieszanki mineralno-bitumicznej gr. 
4,0 cm, roboty wykończeniowe, oznakowanie pionowe, ustawiono tablicę informacyjną. Całość robót 
objęta była nadzorem inwestorskim. 
 
Zrealizowano zadanie inwestycyjne dotyczące budowy placu zabaw w miejscowości Kunówka, w 
ramach zadania zainstalowano zestaw huśtawek przy budynku wiejskim. 

 
zmniejszenie wartości mienia w 2021 roku  

 
Zlikwidowano starą sieć wodociągową w miejscowości Huta Tarnawacka, ponieważ została 
wybudowana nowa sieć. 
 
Ad. IV. Środki transportu 
 
Zmniejszenie wartości w tej grupie środków trwały spowodowało sprzedaż samochodu strażackiego 
STAR 244L. 
 

C. Dochody uzyskane z wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych: 
 
Prawo własności: 10 067, 06 zł. 
a) wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - kwota 10 067, 06 zł 
 
Dochody z własności mienia komunalnego: 325 447, 19 zł. 
 
a) z najmu i dzierżawy - kwota 47 323, 54 zł 
b) ze sprzedaży majątku - kwota 17 395, 12 zł 
c) za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego  
w prawo własności – kwota 250, 90 zł 
d) z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości – 260 477, 63 zł. 
 
Ogółem dochody z praw majątkowych w 2021 roku to kwota 335 514, 25 zł. 
 

 

 

 


