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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów na dzień 31.10.2006

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek bużetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu.

Lp. Wyszczególnienie    Jednostki budżetowe Zakłady budżetowe

ilość [j.m.] ilość [j.m.] ilość [j.m.]
I Środki trwałe 22,701 8,972 26,973
1 Grupa 0 – Grunty , w tym: ha 195,84 1,077 16,80 585

uzytki rolne ha 31,57 56 5,81 21
grunty lesne ha 2,63 1
grunty zabudowane i zurbanizowane ha 153,73 854 6,81 225
uzytki ekologiczne ha
tereny rozne ha 7,91 166 4,18 339
nieuzytki ha
grunty pod wodami ha

2 Grupa I – Budynki i lokale, w tym: szt. 14 9,410 15 7,995
budynki mieszkalne, w tym: szt. 13 9,365 14 7,995
budynki przemyslowe szt.
budynki transportu i lacznosci szt.
budynki handlowo – uslugowe szt. 6 456
zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt. 9 31
budynki biurowe szt. 2 3,037

szt. 1 43
budynki oswiaty szt. 5 1,376
budynki nauki i kultury szt. 2 5234
budynki sportowe szt. 1 594 1 6,588

Art. 180 pkt 1 u. o f.p. 
Prawo własności

Art 180 pkt 2 u. o f.p. inne 
niż własnośc prawna 

majątkowe+posiadanie

Art. 180 pkt 1 u. o f.p. 
Prawo własności

Jednostka 
miary      wartość     

  [w tyś. zł]
     wartość     

 [w tyś. zł]
     wartość     

  [w tyś. zł]

budynki szpitali i zakladow opieki 
medycznej
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szt.
inne budynki mieszkalne szt. 1 1
budynki mieszkalne szt. 1 45
lokale niemieszkalne szt.
lokale miszkalne szt.

3 szt. 184 11,760

szt.

szt. 5 56
infrastruktura transportu, a w tym: szt.

szt. 167 10,966

szt.
drogi lotniskowe szt.

szt.
budowle wodne, z wyjatkiem melioracji szt. 2 41
melioracje podstawowe i szczegolowe szt.

szt. 10 697

4 szt. 50 191 189 381
5 Grupa VII – Srodki transportowe szt. 19 238 1 4

6 szt. 12 25 4 7
7 Grupa IX – inwentarz zywy szt.

II
III Srodki przekazane na poczet inwestycji 

Ogolem rzeczowe aktywa trwale 22,701 8,972

budynki produkcyjne, uslugowe i 
gospodarcze dla rolnictwa

Grupa II – Obiekty inzynierii ladowej i 
wodnej, w tym:
kompleksowe budowle na terenach 
przemyslowych 
rurociagi, linie telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i 
drogi pozostale
drogi szynowe, drogi kolei 
napowietrznych lub podwieszanych

mosty, wiadukty, estakady, tunele i 
przejscianaziemne i podziemne

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty 
inzynierii ladowej i wodnej pozostale 
gdzie indziej nie sklasyfikowane
Grupy od III do VI – Maszyny i 
urzadzenia

Grupa VIII – Narzedzia, przyrzady i 
wyposazenie

Inwestycje rozpoczete – srodki trwale w 
budowie
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Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Ożarów na dzień 31.10.2006

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek bużetowych, zakładów budżetowych wg załączonego wykazu.

Zakłady budżetowe Gospodarstwa pomocnicze

ilość [j.m.] ilość [j.m.] ilość [j.m.]
26,973

25 1,982
13 1,776

3 6
1 85

Art 180 pkt 2 u. o f.p. inne 
niż własnośc prawna 

majątkowe+posiadanie

Art. 180 pkt 1 u. o f.p. 
Prawo własności

Art 180 pkt 2 u. o f.p. inne 
niż własnośc prawna 

majątkowe+posiadanie

     wartość     
  [w tyś. zł]

     wartość     
  [w tyś. zł]

     wartość     
  [w tyś. zł]
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8 115

184 24,133

143 12,283

1 126

40 11,724

40 232
25 497

311 129

585 26,973
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