Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Środa Śląska
Przedstawione dane wyrażają stan na dzień 31.12.2011 roku oraz
układ tabeli obejmuje:

stan na 31.12.2012.

1. grunty ogółem:
Wartość gruntów, którego stan na dzień 31.12.2012 r. Wynosił – 760,82 ha
Grunty ogółem o pow. 760,82 ha o wartości szacunkowej ok. - 109.482.513 zł.
w tym :
- użytki rolne o powierzchni
44,23 ha o wartości ok.
247.524,- złotych
- działki budowlane o powierzchni
9,00 ha o wartości ok.
1.816.608,- złotych
- tereny rekreacyjne
19,81 ha o wartości ok. 2.179.100,- złotych
- pozostałe grunty o powierzchni
687,78 ha o wartości ok. - 105.239.281,- zlotych
2. Lasy:
Powierzchnia lasów w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 2,00 ha o wartości szacunkowej 20.000,- zł.
3. Parki:
Powierzchnia parków w bezpośrednim zarządzie Gminy wynosi 18,00 ha o wartości szacunkowej
180.000,- zł.
4. Budynki:
Ogółem stan mienia komunalnego zarządzanego przez Wydział Spraw Lokalowych na
dzień 31.12.2012 r wynosi:
- ogółem budynków 189 w bezpośrednim zarządzie gminy Środa Ślaska
Wartość szacunkowa 189 budynków mieszkalnych waha się w kwocie około 91 mln. zł.
Ponadto do mienia komunalnego należy zaliczyć 25 świetlic wiejskie o szacunkowej
wartości 4.867.281,- zł., budynek Domu Kultury o wartości 2.673.826,- zł., 17 obiektów szkolnych,
które są w zarządzie jednostki komunalnej o wartości szacunkowej 11.591.725,- zł., budynek
Zakładu Uzdatniania Wody, budynek socjalno–administracyjny w Środzie Śląskiej, budynek
garażowo - magazynowy oraz budynek mieszkalny, które są w zarządzie „Średzkiej Wody” sp. z
o.o. o łącznej wartości szacunkowej około 2.216.635,- zł. a także 9 remiz strażackich w
miejscowościach: Bukówek, Brodno, Cesarzowice, Rakoszyce, Kulin, Święte, Rzeczyca, Kryniczno
o łącznej wartości ok. 499.254,01 zł., magazyn OC i p.poż.
5. Budowle i urządzenia techniczne
Pozycja ta obejmuje następujące składniki majątkowe:
- Zakład Uzdatniania Wody o wartości
113.383,86 zł.
- Stacje Uzdatniania Wody w ilości 4 szt. o wartości
661.833,89 zł.
- Pompownie ścieków w ilości 39 szt. o wartości
1.507.657
zł.
- Oczyszczalnie ścieków w ilości 2 szt. o wartości
22.042.730,54 zł.
- Sieć kanalizacyjną o długości 113,2 km, sieć wodociągowa o długości 158,1 km o łącznej
wartości ok.
45.607.723,- zł
- Zbiorniki p.poż. w ilości 4 szt. o wartości
2.783,- zł.
- Drogi Gminne o długości 96,68 km o wartości
23.371.234,37 zł.

-

Średzki Park Wodny o wartości

19.852.935,44 zł.

6. Środki transportu
Pozycja ta obejmuje następujące pojazdy:
- 8 pojazdów gaśniczych
- samochód dostawczy Citroen Berlingo
- samochód osobowy Ford Transit do przewozu 14 osób
- samochód osobowo – dostawczy Mercedes
- samochód osobowo – uniwersalny Renault Traffic
- samochód asenizacyjny MAN
- samochód Ford Transit
- ciągnik Ursus C 360
- ciągnik Ursus
- koparko – ładowarka Fiat Hitachi FB 100
- ciągnik Ursus K 162 Ostrów
- 6 szt. przyczep towarowych
- 1 szt. przyczepa kempingowa MUNSTERLAND 390T
- koparko – ładowarka NEW HOLLAND B 110 N08
- ciągnik FARMSTRAC 685 DT
- samochód ciężarowy DAF
- samochód ciężarowy Renault Master L2H2
- samochód ciężarowy Renault Trafic 2.0 dci
- bus Mercedes Sprinter 519 do przewozu osób
Łączna wartość pojazdów wynosi ok. 1.817.729,- zł.
7. Pozostałe dane


„Średzka Woda” Sp. z o.o. powstała dnia 02.12.2005r. Z przekształcenia zakładu
budżetowego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 11.668.000,-



Ośrodek Sportu i Rekreacji” Sp. z o.o. powstała 01.01.2008r. z przekształcenia jednostki
budżetowej. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.086.500,- zł.

 Pozostałe gminne jednostki organizacyjne wg formy organizacyjno – prawnej:
* Instytucje kultury:
 Dom Kultury
 Biblioteka Publiczna w Środzie Śląskiej
* Jednostki budżetowe:
 Zespół Obsługi Placówek Oświatowych
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 Przedszkola Samorządowe
 Szkoły Podstawowe Samorządowe

