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1. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2013 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa  na dzień 31.12.2013 r. wynosiła: 

 

 

1 267 168 132,73 zł 

 

 

 

 

2. Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r. 

 

 

Ogólna wartość majątku Gminy Miasta Tarnowa na dzień 31.12.2014 r. 

wynosi: 

 

 

 

1 301 484 420,77 zł 

 

co stanowi wzrost o 2,71 % .w stosunku do poprzedniego okresu. 

 

Mieniem komunalnym według ustawy o samorządzie gminnym
1
 „jest własność i inne prawa 

majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych 

osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.  

Na mienie Gminy Miasta Tarnowa składają się: 

 majątek jednostek i zakładów budżetowych, 

 majątek szkół podstawowych i ponadpodstawowych, 

 majątek przedszkoli, 

 majątek instytucji kultury, 

 udziały i akcje Gminy w spółkach, 

 grunty stanowiące własność Gminy, zarówno te będące przedmiotem użytkowania 

wieczystego, użytkowania, trwałego zarządu jak i te, które pozostają w zasobie i są 

oddane w dzierżawę, najem i użyczenie, bądź są przygotowywane do zagospodarowania, 

 budynki i budowle, 

 urządzenia, środki transportu i pozostałe składniki majątku trwałego. 

                                                           
1
 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Jednolity tekst Dz. U. 01.142.1591 )  



                                                                                                                                         Mienie komunalne 2014 3 

Wielkość poszczególnych składników mienia przedstawia się następująco:  

 

2.1 Mienie rozdysponowane: 

 

2.1.1 Jednostki i zakłady budżetowe (z wyłączeniem szkół i przedszkoli) 

 

180 516 412,78 zł. 

 

2.1.2 Szkoły podstawowe 

 

35 911 038,13 zł. 

 

2.1.3 Szkoły ponadpodstawowe 

 

108 499 917,74 zł. 

 

2.1.4 Przedszkola 

 

32 693 974,70 zł. 

 

2.1.5 Instytucje kultury  

  

29 295 749,27 zł. 

 

2.1.6 Udziały w Spółkach Gminy 

 

205 704 102,00 zł. 

 

2.1.7 Udziały i akcje Gminy w innych spółkach 

 

27 883 648,00 zł. 

 

 

2.2 Mienie nierozdysponowane: 

 

2.2.1 Budynki pozostające w zasobie i budynki zarządzane przez MZB Sp. z o. o.: 

 

114 918 290,55  zł 

 

2.2.2 Inne środki trwałe i pozostałe środki trwałe (drogi, sieci i inne urządzenia): 

 

401 764 757,88 zł 
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2.2.3 Wartości niematerialne i prawne: 

 

2 797 242,73 zł 

 

2.2.4 Dobra kultury: 

 

1 177 265,00 zł 

 

2.3 Grunty 

 

o wartości 160 322 021,99 zł. 

 

 

3. Zmiany w stanie mienia komunalnego w okresie od 31.12.2013 do 31.12.2014. 

 

Przez cały okres objęty niniejszą informacją, dokonywano zakupów, uzupełniano zasób 

nieruchomości stanowiących własność Gminy, mających na celu podnoszenie efektywności 

działania jednostek gminy, spółek komunalnych, równocześnie prowadzono sprzedaż lokali 

mieszkalnych, nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, dokonano zamian 

nieruchomości, przekazywano aportem, przeprowadzono likwidację  środków trwałych, przez 

co zmianie uległa wartość majątku komunalnego. Struktura zmian przedstawia się 

następująco: 

 

3.1 W mieniu rozdysponowanym: 

 

3.1.1 Majątek jednostek i zakładów budżetowych (z wyłączeniem szkół) (per saldo) 

zwiekszył się o łączną kwotę: 4 908 596,98 zł w konsekwencji następujących działań:  

 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa wybudowanego skweru aktywności miejskiej- 

„skate park” do Pałacu Młodzieży, 

* zakupu przez Dom Pomocy Społecznej urządzenia do dezynfekcji wody, łóżek 

rehabilitacyjnych, stolików przyłóżkowych, 

* przekazania przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich sprzętu komputerowego  

i oprogramowania  dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

* zakupu mebli biurowych i drobnego wyposażenia przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, 

* w ramach dalszej modernizacji Placu Targowego „Burek” zakupiono rzeźbę Kataryniarza, 

rolety, markizy, parasole  przez Targowiska Miejskie, 

* zakupu przez Targowiska Miejskie  22 szt. parkometrów i dwóch terminali  dla potrzeb 

Strefy Płatnego Parkowania,  

* zakupu nieruchomości od PKP S.A. w ramach inwestycji „Integracji Transportu 

Kolejowego z Transportem Zbiorowym lub Prywatnym w Mieście Tarnowie” realizowanej 

przez Targowiska Miejskie, 
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* przekazania części zmodernizowanych dróg zrealizowanych w związku z przebudową  

Placu Targowego „Burek”, 

* zakupu samochodu służbowego opel Combo  przez Straż Miejską, 

* zakupu pięciu radiotelefonów  przez Straż Miejską, 

* zakupu kamery szybkoobrotowej, modułu optycznego kamery  przez Straż Miejską, 

* z uwagi na zużycie likwidacji samochodów Daewoo Lanos i  Dacia Logan, radiostacji 

analogowych, części kamer monitoringu wizyjnego Miasta, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa termomodernizacji budynku szkoły   

ul. Kwiatkowskiego 17 do Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego, 

* wykonania przez Bursę Międzyszkolną ogrzewania rynien i rur spustowych w budynku  

ul. Św. Anny 1, 

* przekazania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Janusza Korczaka budynku 

ul. Brodzińskiego 14 do Urzędu Miasta Tarnowa, 

* przekazania przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą im. Janusza Korczaka części 

wyposażenia do innych jednostek oraz likwidację zużytego wyposażenia, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa  modernizacji budynku ul. Szarych Szeregów 1 

na potrzeby Placówki  Opiekuńczo-Wychowawczej im. Janusza Korczaka, 

* wykonania modernizacji łazienki budynku przez Specjalistyczną Poradnię Profilaktyczno-

Terapeutyczną, 

* przekazaniu przez Urząd Miasta Tarnowa wykonanej windy osobowej  dla Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, 

* likwidacji części wyeksploatowanego wyposażenia przez Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy, 

* zakupu sprzętu komputerowego i pomocy dydaktycznych przez Tarnowskie Centrum 

Kształcenia Praktycznego, 

* zakupu nowego sprzętu rehabilitacyjnego przez  Dom Pomocy Społecznej im. Świętego 

Brata  Alberta, 

* modernizacji dachu  Żłobka Nr 2, 

* modernizacji ogrodzenia terenu Żłobka Nr 6, 

* zakupu wyposażenia  przez Zespół Żłobków, 

* zakupu nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* zakupu sprzętu i wyposażenia przez Powiatowy Urząd Pracy, 

* modernizacji budynku ul. Mickiewicza 2 poprzez  częściową wymianę stolarki okiennej, 

* modernizacji budynku ul. Nowa 4 poprzez  izolację cieplną i przeciwwilgociowa stropu, 

* zakupu regałów na potrzeby archiwum Urzędu Miasta Tarnowa, 

* zakupu wyposażenia, sprzętu i oprogramowania przez Urząd Miasta Tarnowa, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa części wyposażenia, zbędnego z uwagi na stan 

techniczny i parametry, 

* zakupu samochodu Skoda Roomster  przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* zakupu nagłośnienia  przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* zakupu kosiarki samojezdnej przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* zakupu kosza najazdowego do koszykówki przez  Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 

* realizacji „modernizacji obiektów TOSIR”, 
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* modernizacji ronda na Cmentarzu Komunalnym w Krzyżu przez Miejski Zarząd 

Cmentarzy, 

* zakupu samochodu- karawanu przez Miejski Zarząd Cmentarzy, 

* zakupu kosiarki samobieżnej, zamiatarki, dmuchawy, myjki ciśnieniowej, mebli przez 

Miejski Zarząd Cmentarzy, 

* zakupu pięciu nowych wiat przystankowych i likwidacji 4 wiat przez Tarnowskiego 

Organizatora Komunalnego, 

* zakupu samochodu osobowego na potrzeby obsługi systemu gospodarowania odpadami 

przez TOK, 

* zakupu oprogramowania kadrowo-płacowego oraz programu na potrzeby windykacji 

należności za przejazdy bez biletu komunikacją miejską przez TOK, 

 

 

  

3.1.2 Majątek szkół podstawowych (per saldo) zwiększył się o łączną kwotę 2 022 083,73 zł 

z powodu: 

 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 2, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanego placu zabaw przy Szkole Podstawowej  

Nr 2, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej modernizacji budynku hali sportowej  

Szkoły Podstawowej Nr 8, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej modernizacji łazienek w budynku  Szkoły 

Podstawowej Nr 9, 

* wykonania modernizacji ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 10, 

* przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych innym jednostkom w związku  

z zakończeniem realizacji projektu przez Szkołę Podstawowa Nr 10, 

* modernizacji  terenu wokół Szkoły Podstawowej Nr 11 poprzez wykonanie nawierzchni  

z kostki brukowej, 

* modernizacji kotłowni  Szkoły Podstawowej Nr 11, 

* modernizacji ogrodzenia terenu Szkoły Podstawowej Nr 15, 

* przekazania przez Urząd Miasta zrealizowanej termomodernizacji budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 18, 

* zakupu sprzętu komputerowego,  

* zakupu mebli, pomocy dydaktycznych i pozostałego wyposażenia, 

* likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia. 

 

 

3.1.3 Majątek szkół ponadpodstawowych (per saldo) zwiększył się o łączną kwotę:  

4 519 157,32 zł z powodu: 
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* zwiększenia wartości budynku Gimnazjum Nr 2 – kanalizacja ogólnospławna oraz remont 

wejścia do szkoły, 

* zwiększenia wartości budynku Gimnazjum Nr 11 – wymiana stolarki okiennej w sali 

gimnastycznej oraz części drzwi wewnętrznych, 

* zwiększenia wartości budynku I Liceum Ogólnokształcącego – wykonanie iluminacji 

budynku szkoły, 

* przekazania przez Urząd Miasta Tarnowa zmodernizowanych boisk dla III Liceum 

Ogólnokształcącego, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Sportowych w związku z przekazaniem 

termomodernizacji obiektów, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Ekonomiczno - Ogrodniczych  w  związku z 

wykonaniem instalacji wewnętrznej ppoż., 

* zwiększenia wartości budynku  w związku z remontem schodów wewnętrznych przez 

Zespół Szkól Mechaniczno - Elektrycznych, 

* zakupu maszyn do szycia i sprzętu informatycznego przez Zespół Szkól 

Ogólnokształcących i Technicznych, 

* zwiększenia wartości budynku w związku z wymianą części wewnętrznej stolarki 

drzwiowej przez  VII Liceum Ogólnokształcące, 

* zwiększenia wartości budynku Zespół Szkól Ogólnokształcących  

Nr 1 - klimatyzacja, 

* zakupu sprzętu informatycznego w ramach projektu MCHE przez Zespół Szkól 

Ogólnokształcących Nr 1, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Techniczno – Zawodowych 

– ogrodzenie terenu szkoły,  

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Technicznych – modernizacja systemu 

ogrzewania szkoły,  

* otrzymania darowizny sprzętu i pomocy dydaktycznych od Funadacji im. I. Mościckiego 

przez Zespół Szkół Technicznych, 

* zakupu instrumentów muzycznych i pomocy dydaktycznych przez Zespół Szkół 

Muzycznych, 

* wymiany stolarki okiennej w budynku XVI Liceum Ogólnokształcącego, 

* otrzymania darowizny sprzętu przez XVI Liceum Ogólnokształcącego, 

* zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania przez  Zespół Szkół 

Ogólnokształcących Nr 4, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 – wymiana 

posadzki w budynku, 

* zwiększenia wartości budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6– 

termomodernizacja budynku, 

* zakupu sprzętu komputerowego,        

* zakupu mebli i pozostałego wyposażenia, 

* likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia. 
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3.1.4 Majątek przedszkoli (per saldo) zwiększył się o łączną kwotę: 2 160 972,32 zł   

z powodu:  

 

* wykonania kostki brukowej wokół budynku Przedszkola Nr 1, 

* budowy placu zabaw przy Przedszkolu Nr 8 i Nr 12, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 18 w związku z adaptacją łazienek dla 

potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 20 w związku z wykonaniem 

zabezpieczenia ppoż, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 32 w związku z wykonaniem 

termomodernizacji oraz „ Kolorowego Ogrodu”, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 32 w związku z przebudową schodów  

i murów wokół budynku, 

* zwiększenia wartości budynku Przedszkola nr 32 w związku z wymianą oświetlenia 

wewnętrznego, 

* zakupu mebli i pozostałego wyposażenia, 

* likwidacji przestarzałego sprzętu i wyposażenia.  

 

 

3.1.5 Majątek instytucji kultury (per saldo) zwiększył się o łączną kwotę: 170 535,76 zł 

z powodu: 

 

 zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania  przez  Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 zakupu oraz otrzymania darowizny księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 likwidacji części  księgozbioru przez Miejską Bibliotekę Publiczną, 

 modernizacji obiektów Rynek 5 – wykonanie i montaż okien termoizolacyjnych  

oraz   klimatyzacji przez Tarnowskie Centrum Kultury, 

 zakupu oraz otrzymania darowizny  dzieł sztuki przez Biuro Wystaw Artystycznych. 

 

 

3.1.6 Udziały w spółkach Gminy zwiększyły się o łączną kwotę 2 333 000,00 zł  

z powodu: 

 

 aportu oraz podwyższenia kapitału Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o. o, 

 podwyższenia kapitału Mościckiego Centrum Medycznego Sp. z o.o., 

 podwyższenia kapitału Tarnowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego   

Sp. z. o.o., 
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3.1.7 Udziały w spółkach (innych) nie uległy zmianie.  

 

 

3.2 W mieniu nierozdysponowanym: 

 

 

3.2.1 Wartość budynków ( per saldo) uległa zmniejszeniu  o łączną kwotę: 7 290 414,41 zł.  

Zmiana powyższa wynika z:  

 

 sprzedaży budynku ul. Wita Stwosza 6, 

 rozbiórki budynku ul. Pułaskiego 78, 

 rozbiórki budynku ul. Rzeczna 8, 

 rozbiórki budynku ul. Rzeczna 6, 

 rozbiórki budynku ul. Spokojna, 

 zwrotu byłym właścicielom budynku ul. Rogoyskiego 24, 

 zwrotu byłym właścicielom budynku ul. Rogoyskiego 24,, 

 zwrotu byłym właścicielom budynku Al. Solidarności 21A, 

 przekazania termomodernizacji budynków Przedszkola Publicznego Nr 32,   

 przekazania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Sportowych, 

 przekazania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 6, 

 przekazania modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 9,  

 przejęcia budynku ul. Brodzińskiego 14 od POW Dom Dziecka im. J. Korczaka, 

 likwidacji udziałów w budynkach w związku z prowadzoną sprzedażą lokali 

mieszkalnych. 

 

3.2.2 Wartość innych środków trwałych uległa zwiększeniu o łączną kwotę:  

21 165 899,23 zł 

Zmiana wartości związana była z: 

 

 zakończeniem inwestycji budowy placów zabaw dla dzieci na terenie miasta, 

 zakończeniem inwestycji budowy skwerów na terenie miasta, 

 przekazaniem inwestycji budowy skweru aktywności miejskiej do Pałacu Młodzieży, 

 zakończeniem inwestycji: budowy ścieżek do biegów terenowych, jazdy na rolkach 

boisk do gry w Boules  przy ul. Harcerskiej, 

 zakończeniem inwestycji budowy placu zabaw i słowni na świeżym powietrzu przy  

ul. Czerwonych Klonów, 

 budową nowych kwater na Cmentarzu Komunalnym w Klikowej,  
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 modernizacją muszli koncertowej w Amfiteatrze ul. Kopernika,  

 zakończeniem inwestycji drogowych: 

 przebudowa parkingu i  ulicy Traugutta, 

 budowa parkingu ul. Pułaskiego, 

 budowa parkingu ul. Szenwalda, 

 przebudowa parkingu i ulicy  

 Pracy, 

 przebudowa ul. Mickiewicza, 

 przebudowa ul. Skowronków, 

 przebudowa ul. Westerplatte, 

 przebudowa ul. Bitwy o Wał Pomorski, 

 przebudowa ul. Migdałowej, 

 przebudowa AL. Jana Pawła II na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Promiennej, 

 przebudowa ul. Klikowskiej, 

 przebudowa ulic na Osiedlu Zielonym, 

 przebudowa ul. Do Prochowni, 

 przebudowa ul. Osterwy, 

 przebudowa ul. Westerplatte, 

 budowa ul. Smosarskiej, 

 przebudowa ścieżki rowerowej ul. Lwowska, 

 budowa przepustu na potoku Strusinka przy ul. Ostrogskich,  

 budowa ronda ul. Kwiatkowskiego i ul. Witosa, 

 modernizacją i budową oświetlenia ulicznego: 

 ul. Chrząstowskich, Świętojańska, Trendoty, 

 ul. Wilsona, Rolnicza, 

 ul. Lotnicza, Leńka, Miłosza, Pabla Picassa, 

 ul. Westerplatte, 

 ul. Obrońców Tobruku, 

 węzeł Lwowska. 

 

 

3.2.3 Wartości niematerialne i prawne nie uległy zmianie. 

. 

 

 

3.2.4 Wartość innych składników majątkowych  uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 

53 800,00 zł 

 

Zmiana wartości związana była z: 

 zakupem uprzęży do zaprzęgów konnych, 

 ujawnieniem obrazu Matki Bożej w typie Ostrobramskiej.  
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3.3 Wartość gruntów będących własnością Gminy Miasta Tarnowa: 

 

 

3.3.1 uległa zwiększeniu o łączną kwotę: 5 524 686,70 zł w związku z: 

 

nabyciem gruntów   na  zasób                                        698 683,66 zł 

nabyciem gruntów pod drogi     art. 98                         
(związane z podziałami nieruchomości zgodnie z planem 
zagospodarowania przestrzennego) 

 

1 041 729,81 zł 

nabyciem  nieruchomości na zasób zajętych 

pod drogi publiczne: 

- ul. Kossaka  

 

 

41 599,62 zł 

 przejęciem nieruchomości pod drogi art. 73 58 160,00 zł 

przejęciem nieruchomości pod inwestycje 

drogowe: 

 - połączenie A4 z drogą 977 

 - ul. Dworcowa-Bandrowskiego 

 - ul. Fałata 

 - ul. Lwowska 

 - ul. Mościckiego 

 - ul. Mickiewicza (przejście podziemne ) 

 - SAG I 

 - ul. Spokojna 

 - ul. Tęczowa  

 - ul. Kmiecika 

 

 

44 663,32 zł 

609 700,00 zł 

55 955,00 zł 

52 790,23zł 

5 439,94 zł 

90 000,00 zł 

233 565,00 zł 

126 057,25 zł 

11 900,72 zł 

592 819,19 zł 

nabyciem gruntów pod polder zalewowy  

ul. Rzeczna  
 

25 059,77 zł 

przyjęciem darowizny 75 860,17 zł 

komunalizacją 1 561 450,00 zł 

zamianą nieruchomości 193 416,60 zł 

zwiększeniem powierzchni działek w skutek 

przeliczenia współrzędnych  
 

5 836,42 zł 

 

  -  

3.3.2 uległa zmniejszeniu o łączną kwotę 1 252 029,59 zł w związku z: 

 

zbyciem nieruchomości * 517 356,66 zł 

zwrotami * 220 249,09 zł 

aportem* 190 959,36 zł 

zamianami nieruchomości* 11 561,74 zł 

zasiedzeniem* 8 310,69 zł 

przekształceniem* 301 223,00 zł 

zmniejszeniem powierzchni działek w skutek 

przeliczenia współrzędnych 

2 369,05 zł 

* wartości gruntów zmniejszające wartość majątku są wartościami księgowymi jakie figurą w księgach rachunkowych, natomiast faktyczne 

wartości ze zbycia są znacznie wyższe i przedstawione w pkt. 6 „ Dochody z mienia komunalnego” 
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Wymienione zmiany w stanie mienia komunalnego mają odzwierciedlenia w ogólnej jego 

wartości. Wartościowe ujęcie majątku gminy z uwzględnieniem jego rozdysponowania 

przedstawione jest w załączonym zestawieniu tabelarycznym (tablica nr 1). 

 

 

4. Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi 

 

Znaczną częścią mienia komunalnego w ogólnym rozumieniu stanowią nieruchomości. 

Prezydent Miasta prowadzi działania związane z efektywnym ich wykorzystaniem. Do takich 

działań należą: 

 wykupy gruntów - do zasobu i pod planowane inwestycje,  

 sprzedaż gruntów - pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo 

wielorodzinne, usługi i przemysł, 

 sprzedaż lokali mieszkalnych, 

 oddanie w wieczyste użytkowanie - pod usługi, przemysł,  

 oddanie w zarząd jednostkom gminnym, 

 oddanie w użytkowanie, 

 oddanie w dzierżawę, 

 przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe, 

 zamiany nieruchomości, 

 przekazanie aportów do spółek. 

 

 

5. Zamierzenia w zakresie obrotu nieruchomościami komunalnymi  

 

Do czasu sporządzenia kolejnej „informacji” przewiduje się działania zmierzające do 

sprzedaży następujących nieruchomości: 

 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brodzińskiego 1( ul. Wałowa 24), 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Brodzińskiego 14, 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Krakowska 263, 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Dojazd, 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Mickiewicza 9 - udział, 

 nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Panny Marii 13c, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Błonie, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Wojska Polskiego, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Cichej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Błonie, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Urszulańskiej, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Mościckiego, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy Al. Tarnowskich, 

 nieruchomości niezabudowanej położonej przy ul. Lotniczej. 
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6. Dochody z mienia komunalnego 

 

Dzięki zawieranym transakcjom Gmina Miasta Tarnowa osiągnęła w 2014  r. wymierne 

korzyści finansowe w postaci dochodu w łącznej kwocie: 11 957 380,73 zł 

 w tym:  

 w wysokości 2 677 049,25 zł z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 

wieczyste, 

 w wysokości 558 834,32 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności, 

 w wysokości 164 998,06 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, 

 w wysokości 5 013 916,59 zł z wpłat z tytułu odpłatnego zbycia praw własności 

oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, 

 w wysokości 3 542 582,51 zł z dzierżawy i najmu składników majątkowych.  
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7. Udziały i akcje Gminy Miasta Tarnowa 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 7 778 000,00 zł 

 

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 591 500,00 zł 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Tarnowie 

100 % udziałów = 2 958 500,00 zł 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie 

56,11 % akcji = 25 681 602,00 zł 

 

Tarnowskie Wodociągi Sp. z o. o. w Tarnowie 

47,52 % udziałów =  80 731 500,00 zł 

 

Tarnowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. 

100 % = 25 005 500,00 zł 

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

100 % = 32 733 500,00 zł 

 

Zespół Przychodni Specjalistycznych Sp. z o. o. 

100 % = 18 034 000,00 zł 

 

Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o. o. 

100 % = 12 190 000,00 zł 

 

Małopolski Rynek Hurtowy S.A. w Tarnowie  

1,9 % kapitału akcyjnego = 75 900,00 zł 

 

Tarnowska  Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

1,5 % = 250 000,00 zł 

 

Tarnowski Klaster Przemysłowy S.A. 

98,86%= 27 541 100,00 zł 

 

NOX Control (w likwidacji) 

5%=  10,00 zł 

 

Concorde Investissement S.A. 

0,026%=16 638,00zł   
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8. Lokaty Gminy Miasta Tarnowa 

 

 

Gmina Miasta Tarnowa na dzień 31 grudnia 2014 r. nie posiadała lokat bankowych.  
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Załączniki 

 

1. Tablica Nr 1– Zestawienie tabelaryczne Mienie Gminy Miasta Tarnowa. 

 

 


