INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
GMINA TRZEBIATÓW
2006 ROK

Stan ilościowy i wartościowy mienia komunalnego Gminy Trzebiatów ustalony na dzień
sporządzenia niniejszej informacji obrazuje tabelaryczny załącznik.
W wyniku zbycia, nabycia lub otrzymania gruntów ich powierzchnia zmieniła się i wynosi
obecnie 676,10 ha. w tym pow. 98,6 ha oddana jest w wieczyste użytkowanie.
Zasób mieszkaniowy gminy zmienił się z uwagi na sprzedaż, ale również przyjęcie do
użytkowania w bieżącym roku, po zakończeniu prowadzonej inwestycji, budynku
mieszkalnego przy ulicy Jana Pawła II.
W 2006 r. przybyło 24 lokale mieszkalne, sprzedano 6 lokali a przewidywany stan na dzień
31 grudnia 2006 r. wyniesie 1 188 lokali mieszkalnych.
W 2006 r. przybyły 2 lokale użytkowe, sprzedano 5 lokali a ich przewidywany stan na koniec
roku wyniesie 37.
Wartość zakończonej inwestycji – budowy budynku mieszkalnego przy ul. Jana Pawła II
wyniosła 2 516,4 tys. zł.
Zasobem mieszkaniowym gminy zarządza Zakład Budynków Komunalnych „Trzebiatów„
spółka z o. o. w Trzebiatowie.
Zakład budżetowy gminy - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Chełmie Gryfickim w roku
bieżącym przyjął na stan środków trwałych nowo wybudowane, bądź przejęte, sieci
wodociągowe, sieci kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej o łącznej wartości
3 489,6 tys. zł.
Do użytku oddane zostały ponadto prowadzone inwestycje takie jak: droga Białoboki,
monitoring wizyjny, a także dokonano zakupów inwestycyjnych tj. samochodu Straży
Miejskiej oraz sceny widowiskowej.
Wartość prowadzonych nadal na dzień 30.10.2006 r. inwestycji stanowi kwotę 9 303,3 tys. zł.
W budowie pozostają:
- droga Gosław - wartości 1 797,4 tys. zł (zamknięcie tej inwestycji nastąpi do końca
bieżącego roku)
- hala sportowa w Mrzeżynie – zaangażowane środki stanowią kwotę 4 403,1 tys. zł
- Euroboisko w Trzebiatowie oraz modernizacja stadionu - zaangażowane środki 424 tys.zł
- kanalizacja targowiska w Mrzeżynie oraz ulic w Trzebiatowie – zaangażowane środki
614,2 tys. zł
- budowa ulic w Mrzeżynie oraz nawierzchni ulic Grzybowej, Łąkowej, Rzemieślniczej
w Trzebiatowie – zaangażowane środki 1 490,7 tys. zł
- budowa placów zabaw na wsiach - zaangażowane środki 388,6 tys. zł
- adaptacja budynku po przedszkolu wojskowym - zaangażowane środki 16 tys. zł
- budowa ścieżek rowerowych – zaangażowane środki 17,5 tys. zł
- modernizacja portu - zaangażowane środki 61,8 tys. zł
- uruchomienie kolejki wąskotorowej – zaangażowane środki 9,8 tys. zł
- oświetlenie ulic w Trzebiatowie oraz zejścia na plażę – zaangażowane środki 24 tys. zł

- pozostałe - zaangażowane środki 55,9 tys. zł
Ogółem wartość mienia komunalnego w Gminie Trzebiatów wynosi 322 666,4 tys. zł.
Ponadto Gmina posiada wniesione aportem do spółek 1) Zakład Budynków Komunalnych
„Trzebiatów„ oraz 2) Zakład Gminny „Mrzeżyno„ mienie komunalne w postaci gruntów
i budynków, którego wartość wynosi 7 765 tys. zł.
W 2006 r. wyemitowane zostały obligacje gminne, które zasiliły budżet gminy o kwotę
5 300 tys. zł .
Na dzień 30 października br. zobowiązanie Gminy Trzebiatów z tytułu emisji obligacji, do
spłaty w latach przyszłych, łącznie stanowi kwotę 9 400 tys. zł.

