Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/16
Wójta Gminy Narew
z dnia 17 marca 2016 r.
INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego
Gminy Narew.
Mienie komunalne jest to majątek danej gminy i są to grunta rolne, lasy, tereny budowlane, budynki
mieszkalne, mienie poszkolne i szkolne, drogi, stadiony, boiska, budowle i urządzenia techniczne, środki
transportowe, żwirownie, piaskownie, kopalnie gliny, wysypiska, grzebowiska i inne niezbędne nieruchomości
do funkcjonowania publicznego danej jednostki samorządu lokalnego.
Ogólna wartość mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r. wynosi 32 893 299,10 zł z czego administrowane
mienie komunalne przez jednostkę Urzędu Gminy to 29 927 256,32 zł,. natomiast przez pozostałe jednostki to
2 966 042,78 zł. Wartość mienia komunalnego w okresie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r. wzrosła o kwotę
2 902 389,09 zł.
Grunta rolne stanowiące własność gminy Narew wynoszą 152,9189 ha, mienie ogólnodostępne (kopalnie,
nieużytki.) wynosi 31,3805 ha, i pochodzą z komunalizacji, zakupu, darowizn.
Lasy wynoszą 47,5143 ha i są to lasy w różnym wieku i pochodzą z darowizn na rzecz gminy Narew oraz z
komunalizacji.
Grunta budowlane w ilości 18,3884 ha położone są we wszystkich wsiach gminy.
Gmina posiada 2 budynki mieszkalne o niskim standardzie mieszkaniowym. W 2015 roku wpłacono wadium
na wykup budynku mieszkalnego w Narwi przy ulicy Bielskiej. W zasobach jednostki szkolno-przedszkolnej
pozostał 1 lokal mieszkalny w bloku nauczycielskim o łącznej wartości księgowej 23 457,94 zł.
Gmina posiada 22 budynków użyteczności publicznej oraz 10 budynków służących OSP o wartości
księgowej, 3 364 487,47 zł.
Budynki użytkowe będące własnością gminy są wykorzystywane zarówno do celów prowadzenia
działalności przez gminę, jednostki gminne jak też wynajmowane usługowo. Na terenie gminy znajduje się 27
wodociągów, oraz 3 stacje uzdatniania wody Nadzór nad eksploatacją wodociągową prowadzą. „Wodociągi
Podlaskie Spółki Zo.o w Białymstoku. Również oczyszczalnia ścieków znajdująca się w Łosince jest
administrowana przez w/w przedsiębiorstwo, natomiast eksploatacja oczyszczalni ścieków w Narwi znajduje się
w jednostce Urzędu Gminy.
- Gmina Narew w 2015 roku sprzedała wysypisko śmieci wraz z zainstalowanymi urządzeniami za kwotę netto
638 308,13 zł.
- Wartość oświetlenia ulicznego na terenie gminy wynosi 704 656,86 zł i w 2015 roku wzrosło o kwotę
12 915,00 zł w związku z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego we wsi Saki.
Na terenie gminy znajduje się 28 środków transportowych o ogólnej wartości księgowej 2 105 544,18 zł.
W 2015 roku otrzymano samochód strażacki z PSP.
Środki transportowe wykorzystywane są do prowadzenia bieżących napraw dróg, bieżącej działalności
komunalnej, odśnieżania, działalności OSP, zaopatrzenia oraz przewozu dzieci do szkoły podstawowej i
gimnazjum.
Na terenie gminy znajduje się 117,6472 ha dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych żwirowych oraz
bitumicznych oraz przebudowany most na rzece Narewka w ciagu dróg gminnych nr 107151B
Hajdukowszczyzna Cimochy –Rybaki- Gramotne- Eliaszuki 1 364 483,33 zł.
Wartość księgowa dróg i mostu wynosi 8 897 694,82 zł.
W posiadaniu Gminy Narew znajduje się mienie przekazane w wieczyste użytkowanie w tym przekazane
na rzecz:
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- osób prawnych 3, 3670 ha.
- osób fizycznych 1,9637 ha.
Dochody uzyskane z wieczystego użytkowania w 2015 roku to kwota 16 627,49 zł.
Dochody ogółem uzyskane w okresie od stycznia 2015r. do 31 grudnia 2015r. z gospodarowania mieniem
gminnym wynoszą ogółem 1 349 053,16 zł.
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