
 
DECYZJA Nr 272/2008  

Zarządu Powiatu w Kłobucku 
z dnia 24 października 2008 roku  

 
w sprawie ustanowienia trwałego zarządu dla Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku 

 
 

Na podstawie art.25b, 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. 32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tekst jedn.  
Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. ), oraz art. 104 k.p.a. po rozpatrzeniu wniosku 
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19, 42-100 Kłobuck z dnia 22.09.2008r 
Zarząd Powiatu w Kłobucku w składzie: 
 
Przewodniczący:    Stanisław Garncarek 
Członkowie:         Roman Minkina 
                               Jerzy Bardziński 
                               Tadeusz Wieczorek 
 
 

postanawia: 
 
 

1. Przekazać w trwały zarząd Powiatowemu Zarządowi Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19 , 42-
100 Kłobuck nieruchomość położoną w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, oznaczoną w 
ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1052/20 o pow. 0,3555ha, zabudowaną 
budynkiem administracyjno-biurowym o pow. użytkowej 204.11m2, oraz budowlami :  
ogrodzenie metalowe 159,60 mb i ogrodzenie żelbetonowe 118,70 mb, utwardzenie gruntu z 
mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o pow. użytkowej 2321m² i kostką brukową o 
pow. użytkowej 534,60 m².  
Nieruchomość opisana w księdze wieczystej Kw nr 28580 w Sądzie Rejonowym w    
Częstochowie X Zamiejscowym wydziale Ksiąg Wieczystych w Kłobucku.  

2. Nieruchomość zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kłobuck znajduje się na terenie zabudowy jednorodzinnej z usługami – 
symbol MNU i zabudowy produkcyjno usługowej - symbol P/U .  

3. Nieruchomość zostaje oddana w trwały zarząd na działalność statutową powiatowej jednostki 
organizacyjnej Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku.  

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 
Zarządu Powiatu w Kłobucku 

3) oddania nieruchomości lub jej części w najem, dzierżawę albo jej użyczenie w drodze 
umowy z równoczesnym zawiadomieniem Zarządu Powiatu w Kłobucku, jeżeli umowa jest 
zawierana na okres do 3 lat, lub za zgodą Zarządu Powiatu w Kłobucku, jeżeli umowa 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 550290 zł (słownie zł : pięćset pięćdziesiąt tysięcy dwieście  
dziewięćdziesiąt zł. ), w tym wartość budynku biurowego wynosi 267900 zł, wartość gruntu  
150300zł , wartość budowli 132090 zł (wartość ogrodzenia 63690 zł i wartość utwardzenia 
terenu 68400 zł. ) 



7. Ustala się opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu w kwocie 5502,90 zł ( słownie zł : pięć 
tysięcy pięćset dwa 90/100), płatną bez wezwania w terminie do dnia 31 marca każdego roku 
(opłata z góry) na konto Starostwa Powiatowego w Kłobucku nr r-ku Bank Ochrony Środowiska 
O/Częstochowa 75154010142001730841560012, począwszy od 2009 roku . Opłatę roczną za 
2008 r. ustala się proporcjonalnie do okresu trwania trwałego zarządu tj. w kwocie 1040,27 zł, 
płatna w terminie 14 dni licząc od daty uprawomocnienia się niniejszej decyzji. 

8. Ustanawia się trwały zarząd na czas nieoznaczony. 
9. Nieruchomość jest już w posiadaniu zarządcy . 
10. Prawomocna decyzja stanowi podstawę ujawnienia trwałego zarządu w księdze wieczystej.  
 
 

Uzasadnienie 
 
 

Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa 19, wystąpił z wnioskiem o przekazanie 
w trwały zarząd nieruchomości położonej w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19, oznaczonej wg 
ewidencji gruntów i budynków  jak  w sentencji decyzji .   
Zgodnie z art. 43 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami Powiatowy Zarząd Dróg spełnia 
warunki do uzyskania trwałego zarządu w/w nieruchomością a ustanowienie tego prawa będzie 
jednocześnie pełnym uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości .  
Nieruchomość jest już w posiadaniu Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przy ul. Zamkowej 19 
jako samorządowej jednostki organizacyjnej do wykonywania zadania publicznego powiatu 
wynikającego z art.4 ust.1 pkt.6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym ( tekst 
jedn. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) o charakterze ponadgminnym w zakresie 
transportu zbiorowego i dróg publicznych . 
Zgodnie z art. 83 ust.1 pkt.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami została ustalona opłata 
roczna w wysokości 1 % ceny nieruchomości ustalonej stosownie do art. 67 w/w ustawy na 
podstawie wartości rynkowej nieruchomości określonej operatem szacunkowym sporządzonym 
przez rzeczoznawcę majątkowego Halinę Gawęda – uprawnienia nr 2652.   
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 
 

               /- Garncarek Stanisław/ 
 
 
 
 
 
Otrzymują:  
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku   
      ul. Zamkowa 19 
      42-100 Kłobuck  
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. Wydział GKN - ewidencja gruntów  w miejscu 


