
Wyszczególnienie
jednostki budżetowe zakłady budżetowe gospodarstwa pomocnicze

I.

Środki trwałe 116617

1. Grupa 0 - Grunty, w tym: ha 273,00 5463

użytki rolne ha 34,91 767

grunty leśne ha
grunty zabudowane i zurbanizowane ha 136,96 4059

użytki ekologiczne ha
tereny różne ha 81,36 558

nieużytki ha 9,38 67

grunty pod wodami ha 10,39 12

2. Grupa I - Budynki i lokale, w tym: szt. 37 22932

budynki mieszkalne, w tym: szt.
budynki przemysłowe szt.
budynki transportu i łączności szt. 7 24

budynki handlowo-usługowe szt. 1 25

zbiorniki, silosy i budynki magazynowe szt.
budynki biurowe szt. 1 704

szt. 1 391

budynki oświaty szt. 2 560

budynki nauki i kultury 6 2 8649

budynki sportowe szt.

szt.
inne budynki niemieszkalne szt. 6 12579

budynki mieszkalne szt.
lokale niemieszkalne szt.

Informacja o stanie mienia komunalnegoUrzędu Gminy Solec-Zdrój na dzień 31.12.2021r.

Lp. Jednostka 
miary

Art. 267Ust.3 l.a. Prawo 
własności

Art. 267ust.3.l.b. . inne 
niż własność prawa 

majątkowe+posiadanie

Art. 267 ust.3.l.a. 
Prawo własności

Art. 267.ust.3.l.b. inne 
niż własność prawa 

majątkowe+posiadanie

Art. 267,ust.3.l.a. 
Prawo własności

Art. 267.ust,3.l.b.inne niż 
własność prawa 

majątkowe+posiadanie

ilość [j.m.]
Wartość [w 

tyś.zł]
ilość [j.m.]

Wartość  
[w tyś. zł]

ilość [j.m.]
Wartość  
[w tyś. zł]

ilość [j.m.]
Wartość   
[w tyś. zł]

ilość [j.m.]
Wartość   
[w tyś. zł]

ilość [j.m.]
Wartość  
[w tyś. zł]

budynki szpitali i zakładów opieki 
medycznej

budynki produkcyjne, usługowe i 
gospodarcze dla rolnictwa



lokale mieszkalne szt.

3. szt. 213 75018

szt.

szt. 99 57267

infrastruktura transportu, w tym: szt.

szt. 88 13769

szt.
drogi lotniskowe szt.

szt. 1 34

budowle wodne z wyjątkiem melioracji szt. 1 114

melioracje podstawowe i szczegółowe szt.

szt. 42 3834

4. szt. 114 7506

5. Grupa VII - Środki transportowe szt. 33 1840

6. szt. 3858

7. Grupa IX - inwentarz żywy szt.

II. szt. 7 9576

III. 
Środki przekazane na poczet inwestycji

Ogółem rzeczowe aktywa trwałe 126188

Grupa II - Obiekty inżynierii lądowej i 
wodnej, w tym:

kompleksowe budowle na terenach 
przemysłowych

rurociągi, linie telekomunikacyjne i 
elektroenergetyczne

autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi 
pozostałe

drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych 
lub podwieszanych

mosty, wiadukty, estakady, tunele i 
przejścia nadziemne i podziemne

obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty 
inżynierii ladowej i wodnej pozostałe gdzie 
indziej nie sklasyfikowane

Grupy od III do Vi - Maszyny i urządzenia

Grupa VIII Narzędzia przyrządy i 
wyposażenia

Inwestycje rozpoczete - środki trwałe w 
budowie
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