
Rzeczowe aktywa

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Sandomierz na dzień 31.12.2010 r.
                        nazwa j.s.t.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych, gospodarstw pomocniczych
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I. Środki trwałe 187 084,69 12 766,05
1 Grupa 0 – Grunty, w tym: ha 347,9332 98 212,72 25,8318

uŜytki rolne ha 50,2718 2 620,28 1,2449
tereny zieleni i zakrzewione ha 112,5908 9 452,41 4,4877
grunty zabudowane i zurbanizowane, w 
tym: ha 185,0706 86 140,03 20,0992
- tereny mieszkaniowe ha 41,8456 25 755,99 0,5056
- inne terny zabudowane ha 42,5660 27 834,08 0,2122
- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe ha 21,0090 4 479,09
- tereny komunikacyjne (drogi) ha 79,6500 28 070,87 19,3814

2 Grupa 1- Budynki i lokale, w tym: szt. 163 27 778,10 18 7 790,10
budynki niemieszkalne, w tym: szt. 54 18 696,38 18 7 790,10
    budynki przemysłowe szt.
    budynki transportu i łączności szt. 3 114,09
    budynki handlowo-usługowe szt. 16 691,00
    zbiorniki, silosy i budynki 
magazynowe szt.
    budynki biurowe szt. 6 3 289,61
    budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej szt. 1 288,98
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    budynki oświaty, nauki i kultury, 
sportowe szt. 5 12 411,01 15 7 779,53
    budynki produkcyjne, usługowe, 
gospodarcze dla rolnictwa szt.
    inne budynki niemieszkalne szt. 23 1 901,69 3 10,56
budynki mieszkalne szt. 109 9 081,72
lokale niemieszkalne szt.
lokale mieszkalne szt.

3
Grupa II – Obiekty in Ŝynierii l ądowej 
i wodnej, w tym: szt. 376 59 468,93 19 4 031,93
kompleksowe budowle na terenach 
przemysłowych
rurociągi, linie telekomunikacyjnei 
elektroenergetyczne szt. 77 19 558,22
infrastruktura transportu, w tym: szt. 264 36 798,99
    autostrady, drogi ekspresowe, ulice i 
drogi pozostałe szt. 263 36 513,20
melioracje podstawowe i szczegółowe szt. 1 74,37

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty 
inŜynierii lądowej i wodnej pozostałe 
gdzie indziej nie sklasyfikowane szt. 34 3 037,35 19 4 031,93

4
Grupy od III do VI – Maszyny i 
urządzenia szt. 317 1 352,03 32 78,76

5 Grupa VII – Środki transportowe szt. 7 57,46 6 240,26

6
Grupa VIII – Narz ędzia, przyrządy i 
wyposaŜenie szt. 975 215,45 79 625,00

7 Grupa IX – Inwentarz Ŝywy szt.

II.
Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe 
w budowie 28 022,18

III
Srodki przekazane na poczet 
inwestycji
Ogółem rzeczowe aktywa trwałe 215 106,87 12 766,05
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