
DECYZJA  Nr 167 / 2008 
Zarządu   Powiatu   w   Kłobucku 

z dnia  29 lutego 2008 roku 
 

w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół w Krzepicach  
 

Na podstawie art. 45 ust. 1 i 2, art. 82 i art. 83 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1998 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jedn. Dz.U. z 2004r Nr 261 poz. 2603 ze zm.) , 
art. 81 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn.  Dz.U. z 2004r Nr 256 
poz. 2572 ze zm.  ), oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Szkół  w  Krzepicach  
ul. Aleksego Ryły 26, 42-160 Krzepice z dnia  22.10.2007r  Zarząd  Powiatu  w  Kłobucku  w 
składzie: 
Przewodniczący:  Stanisław  Garncarek   
Członkowie:   Roman Minkina     

Henryk Kiepura  
Tadeusz  Wieczorek   

 
 

postanawia: 
 
1. Przekazać w trwały zarząd  Zespołowi  Szkół  w  Krzepicach  ul. Aleksego Ryły 26, 42-160 

Krzepice nieruchomość położoną  w Krzepicach  przy ul. Aleksego Ryły 26 , oznaczoną w 
ewidencji gruntów jako działki nr nr  1779/4 o pow. 1,7557 ha, 1780 o pow. 0,0159 ha, zabu-
dowaną  budynkami użyteczności publicznej tj. : 
-  szkoła z salą gimnastyczną i aulą  wraz z łącznikiem o pow. użytkowej 4652 m2 , 
-  budynek byłego internatu o pow. użytkowej  786,51 m2 , 
-  stołówka o pow. użytkowej  269 m2 , 
-  magazyn o pow. użytkowej 199 m2   
-  wiata składu opału o pow. użytkowej 30 m2 
-  budynek umywalni o pow. użytkowej 21 m2  
-  budynek garażowy o pow. użytkowej 136 m2 ,  
oraz  budowlami : tj. utwardzenie gruntu :  boiska, bieżnia, drogi, chodniki - o utwardzeniu 
asfaltem pow. użytkowa 2690 m²,  trylinką  pow. użytkowa 1646 m², kostką brukową pow. 
użytkowa 262 m², ogrodzenie stalowe z słupkami z cegły dł. 113 mb. i ogrodzenie z siatki na 
słupkach stalowych dł. 465 mb. Nieruchomość jest opisana w księdze wieczystej Kw nr 
36435  w Sądzie Rejonowym w Częstochowie X Wydziale Zamiejscowym Ksiąg Wieczys-
tych w Kłobucku . 

2. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren, na którym znajduje się 
przedmiotowa nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem 1.UO z prze-
znaczeniem podstawowym usługi oświaty .  

3. Nieruchomość  oddana  zostaje  w  trwały  zarząd  na cele statutowe Zespołu Szkół w  Krze-
picach tj. edukację oświatową . 

4. Zarządca ma prawo do : 
1) korzystania  z nieruchomości  w celu prowadzenia działalności należącej do zakresu jej 

działania określonej statutem .  
2) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy  lub  modernizacji  obiektów 

budowlanych na nieruchomości zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,  za zgodą  
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3) oddania  nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczenie w drodze 

umowy z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu w Kłobucku, jeżeli umowa 
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jest zawierana na okres do 3 lat, lub za zgodą Zarządu Powiatu w Kłobucku, jeżeli umo-
wa jest zawierana na okres powyżej 3 lat.    

5. Zarządca  zobowiązany  jest do użytkowania obiektów budowlanych znajdujących się na 
nieruchomości opisanej w pkt.1  zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać je w należytym 
stanie technicznym i estetycznym a także do ponoszenia wszelkich kosztów związanych z 
eksploatacją obiektu .  

6. Cena nieruchomości wynosi  5 350 560 zł (słownie; pięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy  
pięćset sześćdziesiąt  zł. ), w tym wartość gruntu  326 000 zł .  

7. Zarządca jest zwolniony  z uiszczania  opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu .  
8. Zarząd   ustanawia się na czas nie oznaczony.  

  9. Nieruchomość jest już w posiadaniu zarządcy . 
10. Prawomocna decyzja stanowi podstawę ujawnienia trwałego zarządu w księdze wieczystej.  

 
Uzasadnienie 

 
Zespół Szkół w Krzepicach ul. Aleksego Ryły 26, 42-160 Krzepice wystąpił z wnioskiem 

o przekazanie w trwały zarząd nieruchomości położonej w Krzepicach przy ul. Aleksego Ryły 26  
oznaczonej wg ewidencji gruntów  jak  w sentencji decyzji .   

Nieruchomość niezbędna jest dla realizacji celów statutowych Zespołu Szkół w Krzepi-
cach ul. Aleksego Ryły 26 tj. prowadzenia w obiektach znajdujących się na tej nieruchomości  
działalności oświatowej . Nieruchomość jest już w posiadaniu Zespołu Szkół w Krzepicach jako 
samorządowej jednostki organizacyjnej do wykonywania zadania publicznego powiatu wynika-
jącego z art. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U.Nr 91 poz. 578 
z póź. zm. ). o charakterze ponadgminnym  w  zakresie edukacji publicznej . 

Zgodnie z  art. 81 ustawy z dn. 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz.U. z 
2004r poz. 2572 ze zm. ) szkoły i placówki publiczne oraz organy prowadzące te szkoły i pla-
cówki są zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu m.in. trwałego zarządu nieruchomości szkol-
nych .  

Uznając wniosek za uzasadniony Zarząd Powiatu w Kłobucku  orzekł jak w sentencji. 
Od decyzji niniejszej służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w. Częstochowie  Al. Niepodległości  22/24 za pośrednictwem Zarządu Powiatu    
w  Kłobucku   w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. 

 
 Przewodniczący 

Zarządu Powiatu w Kłobucku  
  

Stanisław Garncarek 
Otrzymują:  
1. Zespół Szkół w  Krzepicach  
     ul. Aleksego Ryły 26 
     42-160 Krzepice   
2. a/a  - 2 ezg. 
Do wiadomości : 
1. Sąd Rejonowy w Częstochowie  

X Zamiejscowy Wydział Ksiąg 
Wieczystych w Kłobucku.  

2. Wydział Finansowy  w miejscu. 
3. Ewidencja gruntów  w miejscu. 
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