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Informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 rok 
 

Dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności  
(Art. 267 ust. 1 pkt. 3 lit. a): 
 

Grunty  Powierzchnia [ha] 

Grunty gmin i związków międzygminnych z wyłączeniem 
gruntów przekazanych w użytkowanie  

706 

Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym przekazane 
w użytkowanie wieczyste, w tym:  

43 

- Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym osób 
fizycznych 

7 

-  Grunty gmin i związków w użytkowaniu wieczystym 
pozostałych osób 

36 

 
 
Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. b) 
 
Działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda: 
- udział 12/100 w działce ew. Nr 524/11 o pow. 0,3951 ha, położonej w obrębie Samborowo 
(Samborowo ul. Dworcowa 22); 
- udział 590/1000 w działce ew. Nr 97/1 o pow. 0,4889 ha, położonej w obrębie Tyrowo; 
- działka ew. Nr 524/5 o pow. 0,5934 ha, położona w obrębie Samborowo. 
 
 
Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw 
majątkowych oraz wykonywania posiadania (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. d) 
 
Z tytułu sprzedaży nieruchomości mienia komunalnego uzyskano kwotę – 7.489.658,62 zł: 

-sprzedano nieruchomości gruntowe niezabudowane z przeznaczeniem pod budownictwo 

mieszkaniowe: Lubajny, Nowe Siedlisko, Tyrowo, Wałdowo oraz Ryńskie za kwotę 

645.180,00 zł; 

- sprzedano na rzecz dotychczasowych najemców cztery nieruchomości lokalowe w Starych 

Jabłonkach na kwotę 6.464,00 zł; 

- na powiększenie nieruchomości przyległych sprzedano nieruchomości w Pietrzwałdzie oraz 

Lubajnach za kwotę 7.120,00 zł; 

-ponadto sprzedano inne nieruchomości takie jak np. drogi, działki rolne, las (Ostrowin, 
Wyżnice, Tyrowo, Szyldak) za kwotę 132.750,00 zł. 
 



Dochód ze spłaty rat wraz z oprocentowaniem nieruchomości nabytych w latach ubiegłych 
wynosi 5.853,48 zł. 
 
Wpływ z opłat rocznych za zarząd, użytkowanie wieczyste oraz ustanowienie służebności 
przesyłu wyniósł 25.527,09 zł 

- 45 działek stanowiących własność gminy przekazanych w użytkowanie wieczyste osobą 
fizycznym; 
- Gminna Spółdzielnia „SCH” w Ostródzie (Samborowo, Stare Jabłonki - uż. wieczyste 
oraz Ornowo, Reszki, Turznica - trwały zarząd) 
- Zakład Energetyczny w Ostródzie (Lubajny); 
- Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Faustyny Kowalskiej w Ostródzie (Lubajny); 
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie (Mała Ruś, Lubajny); 
- Gmina Miejska Ostróda (Lubajny); 
- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Tachowag (Górka); 
- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tyrowie (Tyrowo, Morliny - uż. 
wieczyste, Kajkowo - trwały zarząd); 
- służebność przesyłu ustanowiona na nieruchomości w Turznica i Miejska Wola. 

 
Wpływ z opłat planistycznych i adiacenckich wyniósł 29.770,77 zł 

 Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z 
uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: dot. 
miejscowości Zwierzewo i Idzbark; 

 Jednorazowa opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek podziału 
działki dot. miejscowości Kajkowo; 

 spłata rat oraz zaległości i odroczeń spłat należności z tytułu opłaty adiacenckiej – 
dot. miejscowości Lubajny, Zwierzewo. 

 
Dochód z tytułu dzierżawy mienia komunalnego wyniósł 44.181,86 zł 

Trwające odpłatne umowy dzierżawy: 

Ogródki Działkowe ASTER - za dz. 261/2 Kajkowo 
 ~ 790,36 zł 
ACUS Maria Sobiech Piotr Stefaniuk Sp. J.  - zabudowana dz. ew. Nr 298/3, obręb Tyrowo 
~ 26.138,14 zł 
BARTBO Sp. z o. o. - dwudniowa dzierżawa na byłym poligonie 
~ 1.200,00 zł 
Piotr Birbach (Liberta Piotr Birbach) oraz Jarosław Bojanowski (BB-MED Jarosław Bojanowski) 
- za część dz. ew. Nr 85/5, obręb Kątno 
 ~ 994,80 zł 
Orange Polska S.A.  - zabudowana dz. ew. Nr 320, obręb Lubajny 
~ 2.304,00 zł + VAT 
Orange Polska S.A. - zabudowana dz. ew. Nr 203/2, obręb Pietrzwałd 
~ 1.378,56 zł 
Orange Polska S.A. - zabudowana dz. ew. Nr 101/2, obręb Durąg 
~ 956,40 zł 
Orange Polska S.A. - zabudowana dz. ew. Nr 624, obręb Samborowo 
~ 1.133,76 zł 
 



Osoby fizyczne: 
 - za dzierżawę rolną (dz. ew. Nr 261/1 Kajkowo)  
~ 241,66 zł; 
- za część dz. ew. Nr 76, obręb Stare Jabłonki  
~ 216,00 zł; 
- za  dz. ew. Nr 52/5, obręb Kajkowo  
~ 20,39 zł; 
- za część dz. ew. Nr 432/38, obręb Samborowo  
~ 978,00 zł; 
-  zabudowana dz. 101/2, obręb Durąg 
 ~  3290,40 zł; 
- za część dz. ew. Nr 166/47, położonej w obrębie Stare Jabłonki 
 ~ 126,01 zł; 
- za część dz. ew. Nr 166/47, położonej w obrębie Stare Jabłonki 
 ~ 127,01 zł; 
- za część dz. ew. Nr 144/33, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo 
 ~ 378,01 zł; 
 
Fundacja "Alarmowy Fundusz Nadziei na Życie" - za dz. ew. Nr 370/1, obręb Lubajny  
~ 744,58 zł 
 
inne wpływy  ~ 3163,78 zł 

 
Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorząd 
terytorialnego (Art. 267. ust. 1 pkt 3 lit. e): 
 

 zwiększenie liczby działek ze względu na podziały nieruchomości gminnych: 
- Glaznoty dz. 46 podział na działki nr 46/1, nr 46/2; 
- Górka dz. 23/72 podział na działki nr 23/98 i nr 23/99. 
 

 Nabycie/przejęcie nieruchomości: 
- 22 działki pod infrastrukturę techniczną budynkom mieszkalny – drogi; 
- 4 działki pod inne tereny zabudowane (grunty zabudowane infrastruktur a techniczną, 
przepompownie); 
- w drodze zamiany przejęto jedną działkę pod tereny mieszkaniowe oraz jedną działkę pod 
grunty orne; 
- 1 działkę pod tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (plac zabaw). 


