
Informacja opisowa o stanie mienia Powiatu  na dzień 31 grudnia 2013r. 

 

 
 Mienie Powiatu stanowią nieruchomości zabudowane i niezabudowane. 

Nieruchomości zabudowane to nieruchomości będące w posiadaniu jednostek 

organizacyjnych powiatu, powiatowych osób prawnych oraz państwowych jednostek 

administracyjnych. 

 

 Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu jednostek organizacyjnych 

powiatu: 

 pow. 88.403 m² w miejscowości Chróścin, gdzie swoją działalność statutową 

prowadzą Domy Pomocy Społecznej i Środowiskowy Dom Samopomocy 

 pow. 10.738 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Liceum 

Ogólnokształcące, 

 pow. 9.803 m² w Wieruszowie, na której swoją działalność prowadzi Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych, 

 pow. 97.458 m² w Lututowie nieruchomość, na której swoją działalność prowadzi 

Zespół Szkół Rolniczych, 

 pow. 7.600 m² w Bolesławcu nieruchomość będąca w posiadaniu Powiatowego  

Zarządu Dróg,  

 pow. 1.821 m² w Wieruszowie przy ul.Waryńskiego 11, w budynku administracyjnym 

mieści się Powiatowa Biblioteka Publiczna i Powiatowy Inspektorat Nadzoru 

Budowlanego. 

 pow. 3.528 m² w Wieruszowie przy ulicy Waryńskiego 15, na której znajduje się 

budynek w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie oraz 12 garaży. 

 Pow.143 m² w Wieruszowie przy ul.Waryńskiego 15A, na której znajduje się 

Przychodnia Specjalistyczna, budynek przeznaczony na cele usług medycznych. 

 Pow. 7.358 m² to nieruchomości zabudowane budynkami ośrodków zdrowia 

w miejscowościach: Galewice, Łubnice, Czastary i  Sokolniki oraz budynkami 

gospodarczymi w miejscowościach Galewice i Łubnice. 

 Pow. 3.526 m² to działka 1899/1 o pow. 536 m² i działka 1898/3 o pow. 2.990 m² 

nabyte przez Powiat w miejscowości Polesie. 

 



Nieruchomości zabudowane będące w posiadaniu powiatowych osób prawnych: 

 

 pow. 12 150 m² na której znajduje się szpital z całą infrastrukturą szpitalną 

 

 

 W posiadaniu państwowych jednostek organizacyjnych 

 

 pow. 6.289 m² na której znajduje się nieruchomość zabudowana Komendy 

Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej. 

 pow. 633 m² w Wieruszowie udostępniona na siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, 

Izby Rolniczej, Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego oraz Ochotniczych 

Hufców Pracy. 

 

Ponadto Powiat Wieruszowski ma udział we własności 0,50 części nieruchomości tj. 

1.394 m², w Wieruszowie ul.Rynek 1-7 zabudowanej budynkiem administracyjnym, w 

którym mieści się siedziba Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego.  

   Nieruchomości niezabudowane to grunty rolne o pow. 56,02 ha (grunty 

zlikwidowanego gospodarstwa pomocniczego) przy ZSR w Lututowie oraz drogi o pow.        

3.500.000 m². 

 

  

Ogólna powierzchnia mienia powiatu w stosunku do 2012r. wzrosła o 2.193 m² 

i na dzień 31.12.2013r. wynosi 4.311.044 m². 

    

 
 

 


