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Sporządzona przez Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym na podstawie danych 
uzyskanych  z wydziałów merytorycznych oraz jednostek urzędu 

 



 Informacja o stanie mienia komunalnego za okres 

od 1 stycznia 2013 r.  do 31 grudnia 2013r. 
           

sporządzona dnia 28 marca 2014 r.  na podstawie danych uzyskanych z wydziałów      

merytorycznych oraz jednostek urzędu. 

  

 

1.Grunty będące własnością Gminy Miejskiej Tczew 

 

Stan na dzień 31.XII.2012 r. Stan na 31.XII.2013 r. 

      837,0855 ha   831,1231 ha 

 
W ogólnej powierzchni gruntów Gminy Miejskiej Tczew znajdują się grunty oddane w: 
- użytkowanie wieczyste : 212, 3434 ha 
- trwały zarząd :32,1380 ha 
 
Powierzchnia gruntów gminnych wykazanych na koniec 2013 r.  nastąpiła w wyniku : 

• przejęcia gruntów pod drogi gminne na podstawie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości  

• sprzedaży nieruchomości gruntowych z trybie przetargowym oraz bezprzetargowym 
• wydawania decyzji administracyjnych dot. przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo 

własności nieruchomości 
 

2.  Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Tczew 

 

Stan na dzień 1.01.2013 r. Stan na 31.12.2013 r. 

    2,0420 ha   2,0420 ha 

 

 

3. Udział Miasta w spółkach 

 

Ilość udziałów 

lub pakiet akcji 

na 31.12.2012r. 

Wartość na dzień 

31.12.2012 r. (w zł) 

Ilość 

udziałów lub 

pakiet akcji 

na dzień 

31.12.2013 

Wartość na 

dzień 

31.XII.2012 r.  

(w zł) 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

(w zł) 

661 570 57 559 800 663 092 58 320 800 +  761 000 

 
Zmiana wystąpiła na skutek : 
 

• podwyższenia kapitału zakładowego Tczewskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 
poprzez nabycie aportem działki o wartości 761 000  

 
 
Szczegółowy wykaz – załącznik nr 1 

 

 

 

 

 



4. Majątek w administracji jednostek organizacyjnych Miasta 

 

   4.1 Zakład Gospodarki Komunalnym Zasobem Mieszkaniowym w Tczewie 

 

Lokale  mieszkalne i użytkowe w budynkach  z udziałem  Gminy Miejskiej Tczew   

(wspólnotowe).                                                               
 

Rodzaj lokalu Stan na 1.01.2013  r. Stan na 31.12.2013 r. 

Rodzaj lokalu  Ilość lokali Pow. w m
2 

  Ilość lokali Pow. w m
2 

mieszkalne 1504 67 206 1435 63 510 

użytkowe 37 2404 38  2404 

 
Zmiany wynikają z bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz podziału 
lokalu użytkowego.  
 
Szczegółowy wykaz – załącznik nr 2 

 

 

Lokale  mieszkalne i użytkowe w budynkach będących własnością  Gminy Miejskiej 

Tczew 

 

 Stan na 1.01.2013 r. Stan na 31.12.2013r. 

Rodzaj lokalu  Ilość lokali Pow. w m
2 

  Ilość lokali Pow. w m
2 

mieszkalne 727 30 780 720 30 696 

użytkowe 34 4 125 37 5198 

 
Zmiany wynikają z bieżącej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców oraz adaptacji 
pomieszczeń przeznaczonych na lokale użytkowe.  
 
Szczegółowy wykaz – załącznik nr 3 

 
 

4.2 Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o 

 

 

Sieci 

 

 Ilość km na dzień 

01.01.2013 

Ilość km  na dzień 

31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

(w km) 

Sanitarna 149,1 152,5 +3,4 

Wodociągowa 174,4 175,2 +0,8 

 
Zwiększenie długości  sieci sanitarnej oraz wodociągowej nastąpiło na skutek inwestycji związanej                      
z uzbrojeniem i włączeniem do ogólnomiejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej terenów inwestycyjnych położonych 
wzdłuż ul. Bartosza Głowackiego oraz ul. Świętopełka.  



4.3 Miejski Zarząd Dróg w Tczewie 

 

Wiaty przystankowe 

 

Ilość szt. na 

dzień 

01.01.2013 

Ilość szt.  na 

dzień 

31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

(w szt.) 

76 76 +0 

 

       

 

Drogi gminne 

Ilość km na 

dzień 

01.01.2013 

Ilość km na 

dzień  

31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

(w km) 

72,85 74,10 +1,25 

 

 
W tej pozycji wykazano długość uzbrojonych pasów drogowych. Wzrost nastąpił na skutek przeprowadzonych 
robót inwestycyjnych związanych z budową Al. Kociewskiej 

 

4.4 Budynki, środku transportu, maszyny, urządzenia oraz inne ruchomości 

 

 

Rodzaj mienia Stan w m
2 
 na 

dzień 01.01.2013 

Stan w m
2 
 na 

dzień 31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

(w m
2
) 

Budynki Urzędu Miejskiego 6 310 6 310 - 

Budynki przedszkoli 6 349 6 349 - 

Budynki szkół podstawowych 26 563 26 563 - 

Budynki gimnazjów 17 346 17 346 - 

Budynki inne 21 150 21 150 - 

Środki transportu, maszyny, 
urządzenia i inne ruchomości 

Jak w załączniku nr 4 

 
 

    

 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

5. Majątek w bezpośrednim i pośrednim zarządzie Miasta 

 

    5.1 Oświetlenie 

Ilość pkt. 

świetlnych na 

dzień 01.01.2013 

Ilość pkt. 

świetlnych  

31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

 

3416 3707 +291 

 
 
Przyrost liczby punktów świetlnych wynika z:  

• przeprowadzanej rewitalizacji obszaru starego miasta 
• budowy pierwszego odcinka  Al. Kociewskiej 

 
 

      5.3 Monitoring 

 

Nazwa urządzenia Ilość szt. na 

dzień 

01.01.2013 

Ilość szt. na 

dzień 

31.12.2013 

+ zwiększenia 

- zmniejszenia 

 

kamery 40 47 + 7 

centra sterowania 2 2 - 
 

• Zainstalowano 5 kamer na obszarze Starego Miasta- realizacja projektu rewitalizacji tego rejonu oraz 
po jednej przy ul. Gdańskiej i Al. Zwycięstwa  

 
 

 

     6. Dochody za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. 
 

Rodzaj dochodu Dochody na dzień 

1.01.2013  r. 

Dochody na dzień 

31.12.2013 r. 

Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie 
wieczyste nieruchomości 

1 872 845 zł 1 975 523 zł 

Dochody z najmu i dzierżawy 2 977 151 zł 2 554 224 zł 

Wpływy z tyt. przekształcenia 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności 

30 818 zł 1 352 894 zł 

Wpływy z tyt. odpłatnego zbycia prawa 
własności  

21 347 274 zł 1 556 604 zł 

Inne dochody (np. odsetki, VAT, zwrot 
wycen, opłaty adiacenckie) 

88 289 zł 297 245 zł 

Razem: 26 316 377 zł 7 736 490 zł 

 
 
  

 
Wytworzył: Dominik Rawa – Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym 
 
Zaakceptował : Stanisław Marciniak – Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym 


