
Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień 31.12.2016r. 
 

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw robotniczych wg załączonego wykazu. 
Lp Wyszczególnienie Jednostka  

miary 
 

 

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

Prawo własności 

Art.180 pkt 2 u.o.f.p  

inne niż własności prawa 

majątkowe + posiadanie 

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

Prawo własności 

Art.180 pkt 2 u.o.f.p  

inne niż własności prawa 

majątkowe + posiadanie 

Art.180 pkt 1 

u.o.f.p  

Prawo własności 

Art.180 pkt 2 u.o.f.p  

inne niż własności 

prawa majątkowe + 

posiadanie 

jednostki budżetowe zakłady budżetowe gospodartstwa pomocnicze  
ilość [j.m] wartość [w 

tys. zł] 

ilość [j.m] wartość 

[w tys. zł] 

ilość [j.m] wartość  

[w tys. zł] 

ilość [j.m] wartość [w 

tys. zł] 

ilość [j.m] wartość [w tys. zł] 

I. Środki trwałe ha 70,6 19042,6         
1. Grupa 0- Grunty, w tym ha 70,6   1186,2         
 użytki  rolne ha 45,8 676,7         
 grunty leśne  ha 0,3 6,3         
 grunty zabudowane i 

zurbanizowane 
ha 24,5 503,2         

 użytki ekologiczne  ha           
 tereny różne  ha           
 nieużytki ha           

 grunty pod wodami            
2. Grupa I- Budynki i lokale , 

w tym: 

szt. 33 17856,4         

 budynki  niemieszkalne w 

tym: 

szt. 14 1031,7         

 budynki  przemysłowe szt.           

 budynki transportu i 

łączności 

szt.           

 budynki handlowo- 

usługowe 

szt.           

 zbiorniki, silosy i budynki 

magazynowe  

szt. 1 31,1         

 budynki biurowe szt. 1 245,2         

 budynki szpitali i zakładów 

opieki medycznej 

szt. 1 159,8         

 budynki oświaty szt. 12 7032,3         



 budynki nauki i kultury szt. 1 8532,8         

 budynki sportowe szt. 1 313,00         

 budynki produkcyjne, 

usługowe i gospodarcze dla 

rolnictwa 

szt.           

 inne budynki niemieszkalne szt.           

 budynki mieszkalne  szt. 2 510,50         

 lokale niemieszkalne szt.           

 lokale mieszkalne szt.           
3. Grupa II- Obiekty inżynierii 

lądowej i wodnej, w tym: 

szt.           

 kompleksowe budowle na 

terenach przemysłowych  

szt.           

 rurociągi , linie 

telekomunikacyjne i 

elektroenergetyczne 

szt.           

 infrastruktura transportu w 

tym: 

szt.           

 autostrady drogi 

ekspresowe, ulice drogi 

pozostałe 

szt.           

 drogi szynowe, drogi kolei 

napowietrznych lub 

podwieszanych  

szt.           

 drogi lotniskowe szt.           

 mosty, wiadukty, estakady, 

tunele i przejścia nadziemne 

i podziemne 

szt.           

 budowle widne z wyjątkiem 

melioracji  

szt.           

 melioracje podstawowe i 

szczegółowe 

szt.           

 obiekty sportowe i 

rekreacyjne, obiekty 

inżynierii lądowej i wodnej 

pozostałe gdzie indziej nie 

sklasyfikowane  

szt.           

4. Grupy od III do VI – 

Maszyny i urządzenia  

szt.           



 

 

Sporządził: 

 

 

5. Grupa VII- Środki 

transportowe 

szt.            

6. Grupa VIII – Narzędzia, 

przyrządy i  wyposażenie  

szt.           

7. Grupa IX- Inwentarz żywy szt.           
II. Inwestycje rozpoczęte- 

środki trwałe w budowie 

Szt                  

III. Środki przekazane na 

poczet inwestycji 

           

 Ogółem rzeczowe aktywa 

trwałe. 

           


