
                                                                                                 
 
                                                                                                                                                                
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                           

Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta i Gminy Pasłęk
na dzień 31.12.2016 r.

STAN SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
MIASTA I GMINY PASŁĘK

Budynki i lokale użytkowe w mieście

Lp. Rodzaj składników
Na dzień

01.01.2016
Na dzień

31.12.2016
1.       Budynki administracyjne  2  szt. 2 szt.
2.       Budynki oświatowe                   7 szt.                 7 szt.

3.

      Budynki mieszkalne: 24 szt. 24 szt.
              –   lokale mieszkalne* 296 szt. 288 szt.
              -   lokale mieszkalne socjalne                52 szt.               52 szt.
              -   lokale mieszkalne tymczasowe                  2 szt.                 2 szt.
              –   lokale użytkowe 51 szt.  51 szt.

4.       Budynki użytkowe 8 szt   8 szt.
5.       Budynki pozostałe 60 szt. 60 szt.

      Wartość ogólna składników: 3.970 tyś. zł 3.895 tyś zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w mieście wg stanu na dzień  31.12.2016 r

Lp. Wyszczególnienie gruntów Pow. 
ogółem w
ha 

W tym

Grunty 
zabud. i 
zurbanizo
wane

Użytki 
rolne

Lasy i
zakrza-
czenia

Drogi Pozostałe
grunty 
(nieużyt.w
ody, ter. 
różne)

1. Grunty wchodzące w skład 
gminnego zasobu nieruchomości 

     
387,00          58,10

           
234,05  36,01

 

 
  36,15
  

 22,69
  

2. Grunty przekazane w trwały 
zarząd     6,92

       
       6,92     -

    
      -

      
      -

   
     -

3. Grunty w wieczystym 
użytkowaniu   78,00

     
     74,60

   
    3,40

    
      -

 
      -

    
     -

4. Razem:   
471,92

   
   139,62 237,45

 
 36,01

   
   36,15

 
 22,69

Wartość ogólna składników w
tys. zł 38.045  24.940  3.115 4.605 3.510 1.875
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Budynki i lokale użytkowe w gminie

Lp. Rodzaj składników
Na dzień

01.01.2016
Na dzień

31.12.2016
1.       Budynki mieszkalne 9  szt. 7 szt.
2.       Budynki oświatowe                5 szt.               5 szt.
3.       Świetlice wiejskie 12  szt. 12 szt.
4.       Budynki użytkowe i gospodarcze 20  szt 20 szt.

      Budynki OSP                  9 szt.                9 szt.
5.       Lokale mieszkalne 41 szt. 39 szt.
6.       Lokale mieszkalne socjalne                16 szt              16 szt.
6.       Lokale użytkowe 1 szt. 1 szt.

      Wartość ogólna składników: 1.184,1 tyś. zł 1.105,8 tyś. zł

Powierzchnia gruntów komunalnych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2016 r.

Lp. Wyszczególnienie gruntów Pow. 
ogółem 
w ha 

W tym

Grunty 
zabudud.    i 
zurbanizow-
ane.

Użytki 
rolne

Lasy
i za-
krzacz
enia

Drogi Pozostałe 
grunty 
(nieużyt.w
ody,ter. 
różne)

1. Grunty wchodzące w skład 
gminnego zasobu nieruchomości 

     
575,10          40,12       110,07 33,00

 
   367,05    25,66

2. Grunty przekazane w trwały 
zarząd     2,91

       
         2,00

 
    0,91     

   
    -

     
        -

       -

3. Grunty w wieczystym 
użytkowaniu

    
    2,93   

      
         1,93

 
    1,00

 
    -

     
        -

       -

4. Razem:   
581,74

      
       44,05 111,98 33,00

   
   367,05

   
  25,66

Wartość ogólna składników w
tys. zł

 
 9.829    3.278  1.025 1.838 2.705 983

Do budynków wymienionych w tabelach należą następujące obiekty:
Ośrodek  Kultury,  Biblioteka  Publiczna,   budynki  będące  w  Administracji  Zakładu  Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej, Przedszkole nr 1, Przedszkole nr 2, Budynek Gimnazjum Nr 1 przy
ul. Jagiełły 30, Szkoła Podstawowa nr 2 w Pasłęku przy ul. Sprzymierzonych, budynek pomocniczy
przy Sz.Podst. Nr 2 –Sala Gimnastyczna, Budynek Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. 3 Maja
21, dwa budynki Zespołu Szkół Powszechnych przy ul. Pl. Grunwaldzki 8, Środowiskowy Dom
Samopomocy  w  Rzecznej,  Świetlica  Socjoterapeutyczna  w  Drulitach,  Szkoła  Podstawowa  w
Rogajnach,  Szkoła  Podstawowa  w  Zielonce  Pasłęckiej,  budynek  Rejonowej  Przychodni
Specjalistycznej  w Pasłęku przy  Placu Grunwaldzkim  8 oraz budynki i budowle administrowane
przez UM i G w Pasłęku.
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Od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r. sprzedano w mieście Pasłęku 6 lokali mieszkalnych.

W tym samym okresie sprzedano w mieście Pasłęku 13 działek budowlanych o powierzchni
15.504 m² oraz dokonano jednej zamiany gruntów.     

Razem  ze  sprzedaży  nieruchomości  t.j.  działek  budowlanych,  lokali  i  budynków,  spłat
należności z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność oraz innych dochodów z
tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi w mieście i  gminie Pasłęk w 2016 roku do budżetu
gminy wpłynęła kwota brutto 1.433.274,41 zł.

Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych wyniosły 185.782,34 zł.,
z tytułu dzierżawy i najmu 140.668,21 zł oraz z tytułu opłaty adiacenckiej 4.955,70 zł.

W roku 2017 planuje się uzyskać następujące dochody z tytułu obrtu nieruchomościami
gminnymi:

-z tytułu sprzedaży nieruchomości, przekształcenia wieczystego użytkowania na własność,  
 oraz innych dochodów z tytułu obrotu nieruchomościami gminnymi:               1.423.360 zł,
-z tytułu użytkowania wieczystego gruntów komunalnych oraz trwały zarząd:     192.665 zł,
-z tytułu dzierżaw i najmu gruntów i obiektów komunalnych :                              129.000 zł,
-z tytułu opłat adiacenckich:                                                                                      40.000 zł.
W roku 2017 planuje  się  dalszą  sprzedaż  działek  pod  zabudowę mieszkaniową wielo  i

jednorodzinną  przy  ulicach:  Dębowej,  Lwowskiej,  Wschodniej,  Kraszewskiego,  Kopernika,
Heweliusza,  Piłsudskiego.  W  planie  jest  również  planowana  sprzedaż  i  dzierżawa  działek
przemysłowych  przy ul. Dworcowej i Kraszewskiego. 

Gmina  jest  udziałowcem  w  100%  Przedsiębiorstwa  Usług  Wodno  Kanalizacyjnych  w
Pasłęku – jednostka operatorska Spółka z o.o. Kapitał zakładowy spółki wynosi 309.500 zł i dzieli
się na 619 udziałów po 500 zł każdy.
 Gmina nie posiada akcji i nie jest posiadaczem praw majątkowych bez unormowanych stosunków
majątkowych.

Na  Gminie  ciąży  obciążenie  hipoteką  umowną  na  kwotę  2.451.885,00  zł  z  tytułu
zabezpieczenia  ewentualnych  roszczeń  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  umowy  o
dofinansowanie projektu ,, Zintegrowany System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rejonie
N-W ZZO Elbląg na terenie gmin Braniewo i Pasłęk”.   

OPIS  STANU  TECHNICZNEGO ZASOBÓW KOMUNALNYCH  MIASTA  I
GMINY  PASŁĘK,  ADMINISTROWANYCH  PRZEZ  ZAKŁAD  GOSPODARKI

KOMUNALNEJ  I  MIESZKANIOWEJ  W  PASŁĘKU

        Administrowane przez ZGKiM zasoby komunalne,  to obiekty o zróżnicowanym wieku,
standardzie i konstrukcji.
Budynki wybudowane w okresie przedwojennym oraz odbudowywane i adaptowane tuż po wojnie,
to budynki mieszkalne i zabudowa gospodarcza. Budynki te ze względu na wiek i swą konstrukcję
są wyeksploatowane. Znaczna część tych budynków jest w niezadowalającym stanie technicznym,
mimo prowadzonych w tych budynkach remontów.  
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Elementy  konstrukcyjne  tych  budynków  w  wyniku  zwiększonego  ruchu  komunikacyjnego  i
prowadzonych  w  ich  pobliżu  prac  inwestycyjnych,  są  zniekształcone,  spękane  przez
nierównomierne osiadanie.
Izolacja pozioma i pionowa nie spełnia swojej funkcji, co powoduje zawilgacanie murów. Dachy w
większości  strome,  o  konstrukcji  drewnianej,  kryte  dachówką  ceramiczną  o  znacznie
zaawansowanej korozji biologicznej tych elementów. Podobnie ściany i kominy w nie najlepszym
stanie.
Stolarka okienna i drzwiowa drewniana, w dużym stopniu letnio- zimowa, zniszczona przez korozję
biologiczną,  systematycznie wymieniana.  Budynki wyposażone są w podstawowe media (zimna
woda, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna).
Zabudowa gospodarcza w większości przynależna do  lokali, to zabudowa nieuporządkowana  i
chaotyczna.  Są  to  budynki  o  konstrukcji  drewnianej  i  drewniano-  murowane,  w  złym  stanie
technicznym.  Występują  zniszczenia  biologiczne  elementów  drewnianych  oraz  korozja  murów,
wykonanych w zdecydowanej większości z materiałów rozbiórkowych.
Druga grupa budynków to budynki mieszkalne, użytkowe, użyteczności publicznej i gospodarcze
wybudowane lub adaptowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych.
Są to obiekty o lepszym stanie technicznym, jednak i te budynki posiadają nieskuteczną izolację,
nieszczelne  dachy oraz  stolarkę  okienna  i  drzwiową,  w niezadowalającym stanie  technicznym.
Budynki te wyposażone w zimną wodę, kanalizację sanitarna, instalację elektryczną oraz częściowo
w centralne ogrzewanie.
Najlepszy stan techniczny posiadają budynki oddawane do użytku po 1970 r.
Stan  techniczny tych  budynków  jest  dobry  i  zasadniczo  wymaga  tylko  bieżących  remontów  i
konserwacji. Jednakże  w wielu przypadkach zachodzi konieczność wymiany pokryć dachowych,
stolarki okiennej i drzwiowej.
We wszystkich  budynkach nienajlepszy jest  stan wewnętrznej instalacji  elektrycznej,  która jest
sukcesywnie  wymieniana.  Ze  względu  na  wady  technologiczne  oraz  zastosowane  materiały,
budynki te nie spełniają obecnych norm związanych z zabezpieczeniem przed stratami cieplnymi i
wymagają docieplenia zarówno ścian zewnętrznych, stropodachów jak i wymiany stolarki okiennej
i  drzwiowej,  spełniających  wymogi  obecnych  norm.  Budynki  mieszkalne  będące  we  władaniu
Wspólnot  Mieszkaniowych  są  sukcesywnie  remontowane,  szczególnie  w  zakresie  wymiany
pokrycia dachowego i termomodernizacji w tym ze środków przekazywanych przez Gminę Pasłęk
w wysokości wynikającej z posiadanych udziałów w poszczególnych nieruchomościach. 
Ponadto  znaczna część  budynków pokryta  jest  dachówką rozbiórkową,  która  z  uwagi  na  okres
użytkowania jest zdeformowana i zleżała, co wymaga wymiany na trwalsze materiały pokrywcze.
Osobnym problemem są pokrycia dachów płytami azbestowo- cementowymi, często spękanymi
oraz z ubytkami.
Lokale mieszkalne zarówno znajdujące się w 100% w budynkach gminnych, jak i budynkach nie
będących  w  100%  własnością  gminy  (wspólnoty  mieszkaniowe)  także  są  o  zróżnicowanym
standardzie.  Lokale  znajdujące  się  w  budynkach  wybudowanych  przed  wojną  oraz  w  okresie
powojennym,  charakteryzują  się   niskim  standardem,  wyposażone  w  podstawowe  media,
ogrzewanie w zdecydowanej większości piecowe (kaflowe), w.c. wspólne, brak łazienek i ciepłej
wody. Lokale w budynkach z lat 60- tych i 70- tych o lepszym standardzie. Oprócz wyposażenia w
podstawowe  media,  posiadają  w  nieznacznej  części  ogrzewania  piecowe  a  także  ogrzewanie
etażowe  i  centralnego  ogrzewania.  Posiadają  samodzielne  w.c.,  przynależne  do  mieszkań  oraz
częściowo łazienki. 
W najlepszym  standardzie  są  lokale  mieszkalne  w  budynkach  wybudowanych  po  1970  roku,
wyposażone w znacznej części w centralne ogrzewanie, ciepłą wodę, w.c. i łazienki.
Inne  obiekty  i  budowle  komunalne,  administrowane  przez  ZGKiM,  to  ujęcia  wody  wraz  z
hydroforniami (SUW) oraz oczyszczalnie ścieków wraz z przynależnymi sieciami wodociągowo-
kanalizacyjnymi.
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Są to obiekty wybudowane w latach 60- tych i 70- tych i w późniejszym czasie modernizowane.
Stan techniczny budynków i urządzeń wchodzących w skład tych obiektów jest dostateczny, tzn.
adekwatny do ich wieku, czasu i warunków ich użytkowania.
Budynki  te  wybudowane z  materiałów o  niskiej  jakości,  z  uwagi  na  zwiększające  się  wymogi
sanitarne, wymagają częstych remontów i stałej konserwacji.
Urządzenia  techniczne  obiektów o niskim poziomie  technologicznym,  na  obecne czasy i  dużej
energochłonności, wymagające systematycznej modernizacji. Sieci wodociągowe i kanalizacyjne o
niskiej jakości i dużej awaryjności wymagają częstych napraw i remontów. Dlatego w 2017 roku
oddana zostanie do użytku sieć wodociagowa doprowadzająca wodę do miejscowości Dargowo,
Drulity,  Piniewo  i  Sokoły.  Tym  samym  dotychczasowe  ujęcia  wody  w  tych  miejscowościach
zostaną zamknięte.


