Zarz~dzenie

Nr 23/2021
Wojta Gminy Nowe Miasto
z doi. 26 marca 2021 r.
w spraw;e: przedstawienia i,,!ormacji 0 sla"ie mienia Gminy Nowe Miasto
Na podstawie art .30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 ma rca 199 0 r. 0 samor24dzie gminnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 i art . 267 usU pkt . 3 Ustawy z dnia 27 s ierpnia 2009 rOk-u a fi nansach
publ iczaych (Dz. u. z 202 1r, poz. 305) - W6jt G mlny Nowc Mjasto zarzi\dza, co nast~puje:

§1
Przyj;¢ .,Infonnacjy 0 stani e
oiniejszego zarutdzen.ia.

mlen l8

Gminy Nowe Miasto stanowi 'lC<l zat'lcznik Nr I do

§2

PrzedtoZyc i nformacj ~ , 0 b orej mowa w
i Regiooalnej lzbie Obrachunkowej w Warszaw ie .

§

1J

Radzie

Gminy

Nowe

Miasto

§3

J. Zarzfldzenie wchodzi w Zycie z dntern podpisania.
2. W6j t niezwlocznie oglosi niniejsze Zarz'ldzenie.
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Jnformacja 0 stanie mienia komunalnego

Powierzchnia gruntow komunalnycb wynosi 220.95 ha . mi~dzy innymi Scl to:

I. Tereny zieleni

0

2. Orogi gminne

powierzchni og6Jnej 2,46 ha skladaj<lce si¥ z 3 dzialek.

powierzchni

0

ogolnej

141 ,1 5 ha skladajq

si ~

z 329 dziatek

ewidencyjnych.

3. Tereny budowtane

0

powierzchni og61nej 3,31 ha skJadaj<t siC; z 1 dzia1k.i .

4. Wody 0 powierzchni ogolnej 33,01 ha skladaj1} si fJ z 3 dzialek ewidencyjnych .
5. W wieczyste u:iytkowanie

przekazanych jest

22 dziatki

0

powierzchni 1,83 ha.

Oplata z tytulu wieczystego uiytkowania wynosi 3258.89 z t.
6. Dwie dzjalki 0 powierzchni ogolnej 0,75 ha zabudowane sq. remizami

asp.

7. Trzy boiska 0 powierzchni 3,20ha.
8. Zesp6! Szk6t gminnych usyruowany jest na 2 dziatkach 0 powierzchni 1,22 ha.
9. Przeclszko!e samorz'Idowe zlokalizowane jest na dziatce

0

powierzchni O,24ha .

10.1edna zabudowana dzialka 0 powierzchni 2,29ha ha slanowi

teren po zlikv.'idowanej

szkoie.

11. Hydrofomie zlokalizawane Sil na 2 dzialkach

0

powienchni 0,41ha.

12. Oczyszczalnia sciek6w zlokaiizowanajest na dzialce 0 powierzchni O,2557ha.

13. Wydzieriawione s& grunty komunalne

0

za ICJCZlH) kwot y

l<lcznej powierzchni 5.67 ha

czynszu l2 9l 0,00 zl.

Pozostale dzialk.i

stanowi'l tereny rekreacji ogolnodoslctpnej, nieuiytki, targowisko,

grunty pod budynkami uiytecznosci publi c.r.nej, tereny zadrzewione, parkingi.

W 2021 rok.'U przygotowano do sprzedaiy J dzialk y 0 powierzchni 0,17 ba potoion'l we
wsi Zawady B.
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