
OGÓŁEM GRUPY 0 - 8

Grupa 0 - Grunty

użytki rolne 0,00 0,00

grunty leśne  

       tereny mieszkaniowe

       tereny przemysłowe 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

       użytki kopalne

       tereny komunikacyjne 0,00

użytki ekologiczne

tereny różne 0,00 0,00

nieużytki  

woda  

       budynki przemysłowe 0,00 0,00

0,00 0,00

       budynki biurowe 0,00 0,00

Informacja 
o stanie mienia komunalnego

          Grupa 
          w tym podgrupa

Stan na 
01.10.2005 r.

Przychody 
- zakupy, 

- nieodpłatne 
  otrzymanie

Rozchody 
- sprzedaż, 
- likwidacja, 

- nieodpłatne 
  przekazanie

Stan na 
30.09.2006 r.

155 170 053,60 14 525 808,02 11 958 473,42 157 737 388,20

13 630 733,24 853 878,75 86 882,33 14 397 729,66

86 334,00 86 334,00

grunty zabudowane 
i zurbanizowane 
w tym:

13 464 163,93 767 544,75 86 882,33 14 144 826,35

1 691 391,12 188 803,15 52 040,08 1 828 154,19

2 804 159,43 495 900,00 3 300 059,43

       tereny zabudowane 
       inne 1 032 109,65 1 032 109,65

       zurbanizowane tereny 
       nie zabudowane 6 682 866,78 80 000,00 34 842,25 6 728 024,53

       tereny rekreacyjno
       -wypoczynkowe 976 643,39 976 643,39

276 993,56 2 841,60 279 835,16

166 569,31 166 569,31

Grupa 1 - Budynki 
i lokale 115 197 057,90 6 316 476,26 2 385 440,57 119 128 093,59

budynki niemieszkalne 
w tym: 52 092 885,08 553 127,17 182 944,60 52 463 067,65

267 512,40 267 512,40

       budynki transportu 
       i łączności
       budynki handlowo 
       - usługowe
       zbiorniki, silosy 
       i budynki magazynowe 31 488,00 31 488,00

2 255 251,84 2 255 251,84



          Grupa 
          w tym podgrupa

Stan na 
01.10.2005 r.

Przychody 
- zakupy, 

- nieodpłatne 
  otrzymanie

Rozchody 
- sprzedaż, 
- likwidacja, 

- nieodpłatne 
  przekazanie

Stan na 
30.09.2006 r.

0,00 0,00

400,00 0,00

0,00

budynki mieszkalne

lokale  

0,00

infrastruktura transportu

0,00

kotły grzejne i parowe 0,00

 

 

0,00 0,00

obrabiarki do metali  

 

       budynki szpitali 
       i zakładów opieki
       medycznej

17 011,72 17 011,72

       budynki oświaty, nauki 
       i kultury oraz budynki 
       sportowe

40 533 253,86 490 715,45 165 932,88 40 858 036,43

       budynki produkcyjne, 
       usługowe i gospodar. 
       dla rolnictwa

53 154,00 53 554,00

       inne budynki 
       niemieszkalne 8 935 213,26 62 011,72 8 997 224,98

63 104 172,82 5 763 349,09 2 202 495,97 66 665 025,94

Grupa 2 - Obiekty 
inżynierii lądowej 
i wodnej

19 427 291,47 6 387 232,79 9 241 273,03 16 573 251,23

kompleksowe budowle na 
terenach przemysłowych 1 242 494,31 7 740,30 1 234 754,01

rurociągi, linie 
telekomunikacyjne 
i elektroenergetyczne

6 692 819,95 1 882 551,25 4 219 675,15 4 355 696,05

4 978 074,65 2 196 152,52 15 372,00 7 158 855,17

obiekty inżynierii lądowej 
i wodnej pozostałe 6 513 902,56 2 308 529,02 4 998 485,58 3 823 946,00

Grupa 3 - Kotły i maszyny 
energetyczne 634 182,18 9 903,37 644 085,55

629 622,18 9 903,37 639 525,55

maszyny napędowe 
pierwotne nie zespolone
maszyny elektryczne 
wirujące nie zespolone

turbozespoły i zespoły 
(agregaty) 
elektroenergetyczne 
wytwórcze i przetwórcze 
oraz reaktory jądrowe

4 560,00 4 560,00

Grupa 4 - Maszyny, 
urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania

1 190 781,32 33 903,72 131 002,85 1 093 682,19

maszyny do obróbki 
plastycznej metali 
i tworzyw sztucznych



          Grupa 
          w tym podgrupa

Stan na 
01.10.2005 r.

Przychody 
- zakupy, 

- nieodpłatne 
  otrzymanie

Rozchody 
- sprzedaż, 
- likwidacja, 

- nieodpłatne 
  przekazanie

Stan na 
30.09.2006 r.

 

piece przemysłowe  
aparaty do wymiany ciepła 0,00 0,00

0,00

       zespoły komputerowe

0,00

 

0,00 0,00

 

 

 

 

maszyny, urządzenia 
i aparaty w przemysłach 
rolnych i spożywczych 
ogólnego zastosowania

maszyny i urządzenia 
do przetłaczania 
i sprężania cieczy i gazów

96 030,36 96 030,36
maszyny, urządzenia 
i aparaty do operacji 
i procesów materiałowych

125 218,06 22 171,08 147 389,14

pozostałe maszyny, 
urządzenia i aparaty 
ogólnego zastosowania

pozostałe maszyny, 
urządzenia i aparaty 
specjalizowane i specjalne 
ogólnego zastosowania,
w tym:

969 532,90 11 732,64 131 002,85 850 262,69

969 532,90 11 732,64 131 002,85 850 262,69

Grupa 5 - Specjalistyczne 
maszyny, urządzenia 
i aparaty

204 061,75 35 077,07 239 138,82

maszyny do produkcji 
wyrobów z metali 
i tworzyw sztucznych

maszyny do obróbki 
i przerobu drewna, 
produkcji wyrobów 
z drewna oraz 
maszyny papiernicze 
i poligraficzne

18 000,00 18 000,00

maszyny dla przemysłu 
surowców mineralnych
maszyny i urządzenia 
do produkcji wyrobów 
włókienniczych 
i odzieżowych oraz 
do obróbki i produkcji 
wyrobów ze skóry

maszyny, urządzenia 
i aparaty przemysłów 
rolnych

maszyny, urządzenia 
i aparaty przemysłów 
spożywczych



          Grupa 
          w tym podgrupa

Stan na 
01.10.2005 r.

Przychody 
- zakupy, 

- nieodpłatne 
  otrzymanie

Rozchody 
- sprzedaż, 
- likwidacja, 

- nieodpłatne 
  przekazanie

Stan na 
30.09.2006 r.

 

 

0,00

0,00

0,00

zbiorniki naziemne

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

dźwigi i przenośniki 0,00 0,00

urządzenia przemysłowe 0,00

urządzenia nieprzemysłowe 0,00 0,00

0,00 0,00

tabor szynowy naziemny

motocykle, przyczepy

samochody osobowe

samochody ciężarowe 0,00

samochody specjalne 0,00

autobusy i autokary 0,00

ciągniki 0,00 0,00

naczepy i przyczepy 0,00 0,00

pozostały tabor 0,00 0,00

maszyny urządzenia 
i aparaty przemysłów 
chemicznych

maszyny, urządzenia 
i aparaty wiertnicze, 
górnicze, gazownicze, 
odlewnicze, geodezyjne 
i kartograficzne

maszyny do robót 
ziemnych, budowlanych 
i drogowych

96 223,65 10 577,40 106 801,05

maszyny, urządzenia 
i narzędzia rolnicze 
i gospodarki leśnej

107 838,10 6 499,67 114 337,77

Grupa 6 - Urządzenia 
techniczne 1 216 040,16 100 777,51 1 316 817,67

urządzenia i aparaty energii 
elektrycznej 52 464,40 52 464,40

urządzenia tele 
i radiotechniczne oraz 
aparaty do telefonii

15 960,03 91 688,51 107 648,54

urządzenia 
elektroenergetyczne 
prądotwórcze i zasilające

8 135,78 8 135,78

55 265,50 55 265,50

927 054,32 9 089,00 936 143,32

99 160,00 99 160,00

pozostałe urządzenia 
techniczne 58 000,13 58 000,13

Grupa 7 - Środki 
transportu 2 899 210,64 755 752,75 46 163,00 3 608 800,39

86 663,00 69 925,00 36 663,00 119 925,00

926 367,05 9 500,00 916 867,05

1 416 564,64 362 649,75 1 779 214,39

12 381,95 323 178,00 335 559,95

120 093,00 120 093,00

330 186,00 330 186,00

6 955,00 6 955,00



          Grupa 
          w tym podgrupa

Stan na 
01.10.2005 r.

Przychody 
- zakupy, 

- nieodpłatne 
  otrzymanie

Rozchody 
- sprzedaż, 
- likwidacja, 

- nieodpłatne 
  przekazanie

Stan na 
30.09.2006 r.

0,00

0,00

wyposażenie techniczne biur

kioski, budki i baraki 0,00 0,00

0,00 0,00

Grupa 8 - Narzędzia, 
przyrządy, ruchomości 
i wyposażenie

770 694,94 32 805,80 67 711,64 735 789,10

narzędzia, przyrządy, 
sprawdziany 229 758,61 6 239,08 223 519,53

wyposażenie, aparaty, 
sprzęt medyczny 
i laboratoryjny

150 836,12 9 939,66 140 896,46

284 033,32 32 805,80 51 532,90 265 306,22

wyposażenie i sprzęt kin, 
teatrów, placówek 
kulturalno-oświatowych

64 759,49 64 759,49

inne przyrządy, ruchomości 
i wyposażenie techniczne 41 307,40 41 307,40


	ZBIORCZY

