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Informacja o stanie mienia gminnego
za okres od dnia 01.01 2010r. do 31.12.2010 roku.
Komunalizacja mienia gminnego trwa od 1992 roku ( 18 lat) obejmując 25 obrębów

geodezyjnych. Mienie gminy to budynki i lokale mieszkalne, budynki i lokale użytkowe,

obiekty użyteczności publicznej między innymi: świetlice wiejskie, WDK w Sajczycach,
Gminny Ośrodek Kultury w Sawinie, biblioteka w Łowczy, poczekalnia PKS w Sawinie,
boisko sportowe w Sawinie oraz boiska wielofunkcyjne w Sawinie i Czułczycach, działki

budowlane, zagrodowe i usługowe, kopalnie piasku, żwiru i tereny zieleni.
Gospodarka kom.unalna:

Od 24 sierpnia 1992 roku na stanie gminy znajduje się gminne składowisko odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne we wsi Malinówka o powierzchni roboczej- 1, 00 ha,
na którym w 2005 roku zostały wybudowane 2 piezometry, a w październiku 2007 roku
wybudowano trzeci piezometr do badania wód podziemnych na tym składowisku zgodnie
z przepisami o ochronie środowiska.

Dla prawidłowego funkcjonowania składowiska w celu ważenia odpadów
przyjmowanych na gminne składowisko w dniu 29 grudnia 2006 roku została zawarta na czas
do zakończenia eksploatacji gminnego wysypiska umowa dzierżawy na wagę samochodową

pomostowąw Sawinie przy ul. Kościelnej 6a ( młyn).
Od 1993 roku istnieje mechaniczno -biologiczna oczyszczalnia ścieków w Sawinie

przy ul. Nowoprojektowanej Nr 2, z której korzysta 547 odbiorców w tym: 526 rodzin i 21
jednostek.

Sieć kanalizacyjna w Sawinie stanowi długość- 18,8 km oraz przyłącza o długości

6,5 km.
Przy dofinansowaniu środków unijnych SAPARD, środków budżetowych Gminy oraz .

przy udziale mieszkańców w 2004 roku w 24 wsiach wybudowano 153 przydomowe
oczyszczalnie ścieków, które przez okres 5 lat są nadzorowane przez Gminę Sawin.

Po zakończeniu procedury przetargowej na zadanie pod nazwą" Budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sawin w III kwartale 2010 roku
rozpoczęto budowę 379 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków z podziałem na I etap
207 sztuk, w II etapie 172 sztuki. W IV kwartale 2010 roku oddano do użytku 125
przydomowych oczyszczalni ścieków we wsiach: Sajczyce,Czułczyce, Bachus, Chutcze,
Bukowa Mała, Bukowa Wielka, Czułczyce- Kolonia i Łukówek. Planowanie zakończenie

całej inwestycji to III kw. 2011 roku. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Programu
Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach działania" Podstawowe usługi dla gospodarki
i ludności wiejskiej".Nadzór Gminy nad tymi oczyszczalniami będzie trwał przez okres 5 lat.

W ramach działania" Odnowa i rozwój wsi" dokonano remontu wraz z modernizacja
budynku wielofunkcyjnego we wsi Łowcza- Kolonia stanowiącego własność komunalna
Gminy Sawin. W budynku tym znajduje się między innymi świetlica wiejska i biblioteka.
Prace te zostały dofinansowane ze środków finansowych Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Ponadto w II półroczu 2010 roku została wykonana instalacja zewnętrzna gazowa
do ogrzewania tego obiektu.

W ramach wykonanych remontów bieżącychw obiektach stanowiących własność

komunalna Gminy Sawin, wykonano prace remontowe remizy OSP w Wólce Petryłowskiej.

Wyremontowano też budynek mieszkalny z zasobów socjalnych w Sawinie przy ul.
Chuteckiej Nr 5 oraz przystanki autobusowe we wsiach: Bachus, Chutcze, Bukowa Wielka,
Bukowa Mała. Powyższe prace wykonano w ramach robót publicznych. W II półroczu 2010
roku prowadzone były dalsze prace remontowe w świetlicy wiejskiej we wsi Radzanów,
stanowiącej własność komunalną Gminy Sawin.

Po pozytywnym załatwieniu wniosku i zawarciu umowy z terminem realizacji zadania
do końca września 2010 roku z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie o dofinansowanie



budowy miejsc postojowych dla samochodów osobowych. Prace przy budowie tego zadania
zostały zakończone w III dekadzie września. Z dniem 1 października 2010 roku oddano
i przekazano do użytku wybudowane parkingi, które powstały w miejscowości: Bukowa
Wielka, Średni Łan, Łowcza- Kolonia i Czułczyce. Planowane zadanie zostało dofinansowane
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Trzy wodociągi zbiorowego zaopatrzenia, które występują w Sawinie, Bukowie
Wielkiej i Czułczycach zaopatrują w wodę przeznaczoną do spożycia -896 odbiorców.

Sieć wodociągów o łącznej długości- 27,70 km oraz przyłącza o długości

13,67 km zaopatrują w wodę- (668) odbiorców w Sawinie (w tym 37 jednostek),
58 odbiorców w Bukowie Wielkiej, Średnim Łanie i Bukowie Małej w tym 3 jednostki
i 149 odbiorców wSajczycach, Czułczycach , Przysiółku i Czułczycach Kolonii w tym:
7 jednostek. Ogółem ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta 2891 osób tj. 53%
ludnościzamieszkującejgminę. .
Długość sieci wodociągowej w Sawinie wynosi- 18,5 km + przyłącza o długości 8,5 km
w Bukowie Wielkiej sieć wodociągowa o długości -3 km i przyłącza 0.8 km,
Czułczyce- 6 km 235mb i przyłącza 4 km 265 mb.

Na majątekgminy ( umową użyczenia) z w dniu 29 grudnia 2003 roku przyjęto działkę

gruntu Nr 393 przy ul. Brzeskiej pod budowę" Parkingu dla samochodów osobowych", który
oddano do użytku w 2004 roku.

Gmina zawarła umowę na czas nieokreślony z WZM i UW Gospodarstwo
Pomocnicze z siedzibą w Lublinie na użytkowanie gruntów Skarbu Państwapokrytych
wodami zajmujących na terenie gminy pow. 40 m", za które ponosi opłaty roczne.

Od 02.01.2004 roku Gmina miała zawartąumowę z Nadleśnictwem Chełm na okres
do 31.12.2009 r. na dzierżawęO, 93 ha gruntu w Sawinie pod budynkiem skupu żywca, który
od 08.10.1999 roku jest własnościąGminy i poddzierżawia go podmiotom skupującym.

Umowąz dnia 1.09.2009 roku umowa ta została przedłużona na czas nieokreślony.

W III kwartale 2008 roku zakończono prace budowlane II etapu przebudowy budynku
administracyjnego Urzędu Gminy. Po przebudowie pozyskano 232 m2 powierzchni użytkowej
poddasza.

W IV kwartale 2009 roku ukończonoprace budowlane III etapu związane

z dociepleniem budynku, wykonaniem elewacji i remontem podpiwniczenia.
Przy dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej w Warszawie i Środków Unijnych w ZPORR w I półroczu 2009 roku
została zakończona budowa zbiornika małej retencji"NIWA I" w Sawinie przy ul. Lubelskiej,
którego lustro wody wynosi-52,8 ha.

W 2010 roku z środków własnych gminy wykonano ławeczki i kosze na śmieci, które
rozmieszczono przy nowo utworzonym prowizorycznym gminnym kąpielisku.

W wyniku przeprowadzonych w dniu 14 czerwca 2010 roku negocjacji i udzielonego
pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i pobór wód dla potrzeb zbiornika retencyjnego
NIWA" pow.52,80 ha lustra wody dnia 9 lipca 2010 roku została wydzierżawiona dla
Stowarzyszenia Polski Związek Wędkarski Zarząd Okręgu w Chełmie na okres do 31.12.2012
roku.

Na stanie Gminy znajdująsię 4 samochody OSP (2 Stary z 1978 i 1979, Lublinek
z 1999 r. i Żuk z 1971 roku), samochód osobowy "polonez" z 1999 roku, autobus z 2000 roku
Fiat Ducato 2,8 ITD przejęty nieodpłatnie 11.06.2008 roku z GOPS w Sawinie oraz nabyty
03.12.2008 roku nowy samochód osobowy SKODA OCTAVIA SEDAN Classic.

Komisja Regulacyjna Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskichw Warszawie
wszczęław 2004 roku postępowaniew sprawie przeniesienia własności działki Nr 31 o pow.
0,18 ha położonej w Sawinie przy ul. Chuteckiej na rzecz Związku Gmin Wyznaniowych
Żydowskichw RP. Przedmiotowa działka stanowi teren cmentarza żydowskiego.
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Do dnia dzisiejszego postępowanie nie zostało zakończone.

Od września 2008 roku toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zwrotu
działki siedliskowej w działkach oznaczonych Nr 114 i Nr 115 położonych we wsi Semiawy.
Przedmiotowe działki stanowią zasób mienia gminnego. Do dnia dzisiejszego postępowanie

nie zostało zakończone.

W Starostwie Powiatowym w Chełmie złożono w 2005 roku i latach następnych

wnioski o wykonanie wyrysów i założenie KW na działki, co do których wystąpimy

o stwierdzenie nabycia własności z mocy prawa. Część ze zgłoszonych działek została już

skomunalizowana.
W okresie od 01.01.2010 r do 31.12.2010 roku mienie gminy zwiększyło się

o 10 działek o pow. ogólnej-16,91 ha 0125 mI w tym:
1. Działki Nr 14 o pow. 2,39 ha i Nr 4/2 o pow.5,58 ha we wsi Łowcza- Kolonia nabyte na
mienie Gminy decyzjąwojewody Lubelskiego GNiR/CH/771O/1-21/10 z dnia 15 marca 2010
roku..
2. Działki Nr 740 o pow.0,22 ha i Nr 751 o pow. 0,24 ha położone we wsi Łukówek nabyte
na mienie Gminy decyzjąWojewody Lubelskiego GNiR/CH/7723/l-1111O z dnia 15 marca
2010 roku.
3.Działki Nr 50 o pow.0,78 ha i Nr 49/2 o pow. 1,1557 ha położone we wsi Tomaszówka
nabyte z mocy prawa nieodpłatniena mienie gminy decyzjąWojewody Chełmskiego znak:
GNiR/CH/771O/l-36/10 z dnia 24.03.2010 r.
4. Działki Nr 321/1 o pow. 3,71 ha i Nr 146 o pow. 2,25 ha położone we wsi Podpakule
nabyte na mienie Gminy DecyzjąWojewody Lubelskiego GNiR/CH/771 0/1-46/1 Oz dnia
7 kwietnia 2010 roku.
5.Działka Nr 49/6 o pow.0,52 ha położona w obrębie wsi Bukowa Wielka cZ.II nabyta
z mocy prawa na mienie gminy decyzjąWojewody Lubelskiego GNiR/CH/7710/1-74/l0
z dnia 30 lipca 2001 roku.
ó.Zgodnie z postanowieniem SąduRejonowego w Chełmie o stwierdzenie nabycia praw do
spadku Gmina Sawin stała się właścicielem lI4 części w zabudowanej działce Nr 25/2 o pow.
0,2217 ha położonej we wsi Czułczyce-Kolonia tj. 0,055425 ha.
7.W wyniku podziału działki Nr 115 o pow.0,29 ha we wsi Semiawy powstały2 działki

Nr 115/l-0,0683ha i Nr 115/2 o pow. 0,2226 ha. Obecnie powierzchnia podliczona została

analitycznie do m2 i dlatego wystąpiła różnica między powierzchniąz ewidencji gruntów,
a otrzymaną z obliczeń. Powierzchnia ogólna zwiększyła się o 9 m".
8.W wyniku podziału działki Nr 99 o pow. 2,03 ha we wsi Krobonosz- Kolonia powstały

2 działki Nr 99/l-0,3001ha i Nr 99/2 o pow. 1,73 ha. Obecnie powierzchnia podliczona
została analitycznie do m2 i dlatego wystąpiła różnica między powierzchniąz ewidencji
gruntów, a otrzymaną z obliczeń. Powierzchnia ogólna zwiększyła się o 1 m-,
9. W związku z podziałem działki Nr 842/1 o pow. 0,47 ha położonej w. Sawinie przy
ul. Stodoły, Decyzją Starosty Chełmskiego GKN.I.6010-1-94/2010 z dnia 27.09.2010 roku
powierzchnia działki zwiększyła się 080 m2 i aktualnie W,Y11osi-0,4780 ha.
W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku powierzchnia dróg należącychdo
gminy zwiększyła o pow. 115 m'w tym:
1. Działka Nr 149/5 o pow.lOS m2 położona w Sawinie przy ul. Nowoprojektowanej
przeszła na własność Gminy za odszkodowaniem w wysokości 3.000,00 zł brutto na
podstawie Decyzji Wójta Gminy Sawin RRO 6011/14/10 z dnia 14.12.2010 roku.
2.zgodnie z decyzją Starosty Chełmskiego GKN.601 O-l/Sawin/4/l Oz dnia 15 marca 2010
roku w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Sawin pow. działki Nr
152/16 w Sawinie ( droga do oczyszczalni) zwiększyła się o 10 m2 i W,Y11osi 7a 53 m-,

W okresie od 01.01. 2010 r. do 31.12.2010 roku z zasobu mienia gminnego
ubyło 3 działki o pow. 4,69 ba 54 mI w tym:



1.Aktem Notarialnym Nr 197/2010 z dnia 08.01.2010 roku ubyła l działka Nr 272/2 o pow.
O, 16 ha w Sawinie o wartości-l 8.641,04 zł,

2.Aktem Notarialnym Nr 1613/201 z dnia 06.04.12.2010 roku ubyła 1 działka Nr 125/4 o
pow. 4,35 ha we wsi Tomaszówka o wartości-34.493,00 zł,

3.Aktem Notarialnym Nr 5842/2010 z dnia 08.07.2010 roku ubyła 1 działka Nr 843/5 o pow.
O, 1854 ha położona w Sawinie przy ul. Kościelnej o wartości- 22.018,96 zł.

4. Zgodnie z decyzją Starosty Chełmskiego GKN.I.6010-1-SawinJ91/l0 z dnia 26 lipca 20101
roku w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Sawin w pozycji
rejestrowej G 595, właściciel: Gmina Sawin oraz współużytkownicy wieczyści:w miejsce
działki Nr 523 o pow.0,08 ha wpisać działkę Nr 523 o pow.0,0704 ha. Powierzchnia działki

tej zmniejszyła się o 96m2

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku powierzchnia dróg należącychdo gminny
zmniejszyła się o 60 m2 :

1.Zgodnie z decyzją Starosty Chełmskiego GKN.60 10-l/SawinJ4/1 Oz dnia 15 marca 2010
roku w sprawie wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów obrębu Sawin pomniejszeniu
o 60m2 uległa działka Nr 210/1 w Sawinie przy ul. Wygon.

W związku z przeprowadzeniem ustaleń udziałowców JR G 684 Wspólnoty
Gruntowej wsi Sawin zgodnie z aktualną ewidencją gruntów Gmina jest współwłaścicielem
3580/10000 w pow. 389,61 ha we Wspólnocie Gruntowej.

W 2008 roku przy dofinansowaniu z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących

w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie utwardzono 1680 m- drogi transportu
rolnego we wsi Średni Łan na odcinku 560 mb i szerokości 3 mb oraz 200 mb. drogi

. w Sawinie ul. Zastawie.
W 2009 roku przy udziale środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów

Rolnych wykonano dalszy odcinek tj. 510 mb i szer.3 mb utwardzenia nawierzchnią

betonowąul. Zastawie tj.1530 m",
Przy dofinansowaniu z programu Narodowego Programu Przebudowy Dróg

Lokalnych w II półroczu 2009 roku została zakończonabudowa drogi gminnej we wsi
Przysiółek na odcinku 790 mb i szer.5 mb o nawierzchni asfaltowej.

Od 2001 do 2007 roku prowadzono roboty związane z remontem i przebudową
chodników przy drogach gminnych przy ul. Rynek, ul. Wygon i ul. Zielona o pow. 3170,6 m",

W 2007 roku wyłożono kostkąbrukowąplac przy pomniku AK oraz plac przy GOK
w Sawinie o pow.131,8 m-,

W latach 2001-2007 poniesiono znaczne nakłady na remont i przebudowę chodników
przy drogach powiatowych tj. przy ul. Chuteckiej, ul. Brzeskiej, ul. Chełmskiej oraz

. I Korpusu Pancernego o pow. 5676, 2 m2 wykonanych z kostki brukowej kolorowej na
podsypce piaskowo- cementowej okrawężnikowanej od strony jezdni krawężnikami
drogowymi szarymi, a od strony przyległych nieruchomości obrzeżami chodnikowymi
szarymi.

W 2008 roku zostały zakończoneprace związane z modernizacją parku w Sawinie
przy ul. Rynek. Utwardzono kostkąbrukowąalejki parkowe o pow. 1441,lm2

, wykonano
oświetlenie parku, ustawiono i wmontowano nowe ławki i kosze na śmieci.

Łącznie w latach 2001-2008 wykonano 10419,7m2 powierzchni brukowej.
W ramach nowego budownictwa drogowego,w 2010r. wybudowany został odcinek

drogi na ulicy Stodoły w Sawinie na długości 170 mb, jako I etap budowy. Zakończono prace
przy budowie dróg na osiedlu" Słonecznym"w Sawinie ul. Kwiatowa na długości 485,58mb,
ul. Spacerowa na długości 219,05mb i pozostały odcinek ulicy Lipowej o długości-134,07mb.

Wykonano również nową nawierzchnię asfaltową na odcinku drogi gminnej w miejscowości

Malinówka na długości 960 mb. Całość wykonanych prac została sfinalizowana ze środków

własnych Gminy.
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We wrześniu 2010 roku zostały zakończone prace przy budowie drogi gminnej we wsi
Łowcza i Łowcza- Kolonia o długości 851mb dofinansowanej przez Urząd Marszałkowski
w Lublinie.

W wyniku prowadzonych robót remontowych i modernizacji dróg gminnych i dróg
transportu rolnego stanowiących własność komunalnąGminy Sawin, rozpoczęte zostały

roboty remontowe dróg w miejscowościach na terenie Gminy Sawin. Prace remontowe
polegały na wyprofilowaniu korony dróg oraz ulepszeniu nawierzchni dróg żwirem lub
gruzem betonowym i kamiennym. Prace remontowe wykonano we wsiach: Podpakule,
Tomaszówka, Bukowa Wielka, Bachus, Bukowa Mała. Łukówek, Radzanów, Średni Łan,
Jagodne, Sawin, Sajczyce i Krobonosz oraz zmodernizowano nawierzchnię drogi w Sawinie
ul. Nowoprojektowana na długości ogółem 245mb.

W 2010 roku dokonano też remontu mostu drewnianego we wsi Jagodne.

W trwałym Zarządzie na czas nieoznaczony znajduje się 8 działek o pow. ogólnej
4,74 ha 39 m", które przekazano nieodpłatnie 4 Szkołom Podstawowym i Gimnazjum na
terenie Gminy z przeznaczeniem na działalność Oświatowo -Wychowawczą oraz 2 lokale
mieszkalne na parterze budynku "Domu Nauczyciela" w Sawinie przy ul. Stodoły 3 o pow.
ogólnej 154,30 m" oraz udział 154.30/1438.50 części w działkach Nr 308 ,30911 i 30712
o pow. O, 46 ha przekazane Gminnemu OśrodkowiPomocy Społecznej oraz dla
Środowiskowego Domu Samopomocy w Sawinie na działalność statutową.

W Sawinie, Petryłowie, Łowczy- Kolonii, Krobonoszy -Kolonii prowadzony jest
wynajem-25 lokali w tym:
19 lokali użytkowych i 6 lokali mieszkalnych w tym:
5 lokali socjalnych, a 1 lokal mieszkalny.

W wieczystym użytkowaniu znajduje się 6 nieruchomości ( 8 działek) na pow.
3, 3304 ha w tym: 5 nieruchomości ( 7 działek) na pow. 3,1104 ha stanowi użytkowanie
wieczyste osobom fizycznym oraz 1 nieruchomość na pow. 0,22 ha użytkowaniewieczyste
firmy Biomlek w Chełmie.

W rolniczym użytkowaniu na podstawie-81 umów dzierżawnychznajduje się pow.
57,47 ha 04 m2 gruntów komunalnych w tym na cele usług jednemu dzierżawcy

wydzierżawiono-O,25 ha.
Na dzień 31.12.2010 roku stan mienia gminnego wraz z drogami wynosi

540,32 ha 2725 m2 w tym:
t . - mienie gminy - 280,69 ha 6325 m2

- drogi stanowiące mienie gminy-259,62. ha 64 m" w tym:
a) drogi gminne- 53,90ha 99 km
- o nawierzchni twardej- bitumicznej-8,63ha 79 rrf
- o nawierzchni betonowej-7,50 ha
- drogi gruntowe-37,77 ha 20 m"
b) drogi pozostałe 205,71 ha 10 m".

Dochody z majątku gminy za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 roku wynosiły:

-wpływy z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych-236.081 ,40 zł

-wpływy z tytułu dzierżawy gruntów gminy- 4.440,86 zł

-wpływy za zarząd i użytkowanie wieczyste- 7.739,74 zł

-wpływ ze sprzedaży mienia gminnego- 56.511,96 zł

Informację przygotowała

Teresa Gulajew




