
INFORMACJA   O  POZOSTAŁYM  MIENIU  KOMUNALNYM 

 

 Mienie komunalne oprócz gruntów obejmuje majątek trwały w postaci 

budynków, budowli, infrastruktury technicznej, mienie powiatowe, wartości 

niematerialne i prawne oraz środki trwałe w budowie. Wartość tego majątku zawiera 

Załącznik Nr 1. 

 Zmiany w wartości mienia komunalnego są wynikiem: 

- sprzedaży i zakupu nieruchomości; 

- sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych; 

- inwestycji, w wyniku których powstają nowe środki trwałe; 

- przejmowaniem nieruchomości ( komunalizacja, powiatyzacja ) 

- modernizacji istniejącego majątku; 

- oddawania nieruchomości w zarząd; 

- likwidacji składników majątkowych. 

 Gmina posiada udziały i akcje w podmiotach gospodarczych, których wartość 

ilustruje Załącznik Nr 3. Zmiany wartości udziałów i akcji są wynikiem: 

- zwiększenia kapitału poprzez wniesienia aportu do „Rewitalizacji” Sp. z o.o., 

„Wodociągów Miejskich w Radomiu” Sp. z o.o., Port Lotniczy „Radom” S.A. 

- konwersji zadłużenia P.P.-U.H. ”Radkom” Sp. z o.o. 

- wniesienia kapitału do Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 

- sprzedaży udziałów w Radomskiej Szkole Zarządzania Sp. z o.o. 

 Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym 

obrazuje Załącznik Nr 4. 

Gmina pokrywa wydatki związane ze zwrotem zwaloryzowanych kaucji 

mieszkaniowych, odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych z tytułu 

niedostarczenia lokali socjalnych oraz koszty windykacji zaległych czynszów.  

 Ze środków przeznaczonych na pokrycie kosztów energii elektrycznej, gazu, 

ciepła, finansuje się wydatki z tego tytułu w obiektach stanowiących własność Gminy 

Miasta Radomia, które nie są wynajęte lub sprzedane – ul. ul. Limanowskiego 29, 

Zielona, Wjazdowa, Kilińskiego, Żeromskiego. Gmina ponosi również wydatki 

związane z pokryciem kosztów niezbędnych remontów, usuwania skutków awarii 

i rozbiórką budynków ze względu na ich zły stan techniczny.  

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym obejmują 

ponadto: 



- koszty ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do 

zbycia, przetargach itp.; 

- koszty związane z wykonaniem operatów szacunkowych, wycen, niezbędnych do 

regulacji stanów prawnych nieruchomości, ustalenia wysokości opłat adiacenckich, 

określenia wysokości odszkodowań za działki nabywane w związku z prowadzonymi 

inwestycjami; 

- wydatki związane z zabezpieczeniem mienia gminnego do czasu jego 

zagospodarowania; 

- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich 

zagospodarowania ( koszty energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zużycia wody 

i odprowadzania ścieków ); 

- koszty ubezpieczenia mienia, podatek od nieruchomości. 

W wyniku podziału nieruchomości, będących własnością osób fizycznych 

wydzielane są działki pod budowę dróg i ulic, które z mocy prawa przechodzą na 

własność Gminy. Nieruchomości te są wyceniane przez rzeczoznawców i byłym 

właścicielom wypłacane są odszkodowania za przejęte działki.  

 Na dochody związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym składają się:  

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości: 

a) w trybie przetargów; 

b) w trybie bezprzetargowym – zamiana prawa użytkowania wieczystego na 

własność; 

c)w trybie bezprzetargowym na poszerzenie lub zamianę nieruchomości. 

- wpływy ze sprzedaży mieszkań komunalnych - obrót mieszkaniowym zasobem 

Gminy przedstawia Załącznik Nr 2.  

Obowiązująca uchwała Rady Miejskiej o sprzedaży mieszkań komunalnych 

z zastosowaniem 95% bonifikaty, umożliwia dotychczasowym najemcom wykup 

mieszkań. Miejski Zarząd Lokalami – zarządzający mieszkaniowym zasobem Gminy 

zleca wycenę mieszkań, których najemcy wyrazili wolę ich zakupu. Po ustaleniu 

wartości mieszkań przez rzeczoznawców finalizowane są transakcje sprzedaży. 

W okresie 01.01.2011r. – 31.12.2011r. sprzedano 224 mieszkania, o łącznej 

powierzchni 9.845,61 m2. 

- dochody z dzierżaw - na dz. 31.12.2011r. wydzierżawiono: 

- pod parkingi –         36.705,50 m2; 

- pod kioski –          00.661,30 m2; 



- pod garaże –          01.110,00 

m2; 

- podstacje gazowe i benzynowe –       09.309,00 m2; 

- pod reklamy –         00.089,50 m2; 

- pod pawilony i inne ( myjnia, skup złomu, stacja trafo, maszt komórkowy ) –  04.851,50 m2 

- poszerzenia –          52.427,72 

m2. 

- opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste; 

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności; 

- opłaty adiacenckie – w związku z inwestycjami w zakresie poprawy infrastruktury 

miejskiej wzrosły wpływy z tytułu opłat . 

- windykowane zaległości czynszowe - wpływy wynikają z wpłat zaległości 

czynszowych windykowanych przez R.T.B.S. „Administrator” Sp. z o.o., zgodnie 

z Porozumieniem z dnia 02.05.2006r.  

- zwrotu odszkodowań - dochody wynikają ze zwrotu zrewaloryzowanych 

odszkodowań  w przypadku gdy następuje zwrot nieruchomości.  

 

 

 

 

 

 

 

 


