
DECYZJA Nr 431 / 2009  

Zarządu Powiatu  w Kłobucku .  

z dnia 15 października 2009r 

 

w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

 

    Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. 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. Zarząd Powiatu w Kłobucku w składzie: 

 

Przewodniczący :     Stanisław  Garncarek  

Członkowie:             Roman Minkina  

                                 Henryk  Kiepura  

                                 Jerzy Bardziński  

                                 Tadeusz Wieczorek  

po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku ul. Ks.J.Skorupki 46  z 

dnia 16 lipca 2009r. nr ZS-I-0714/32/2009  

postanawia: 

orzec wygaśnięcie trwałego zarządu dla części nieruchomości połoŜonej w Kłobucku przy 

ul. Ks. J. Skorupki 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr nr 

1449/2 o pow. 0,0365 ha i 5722/4 o pow. 0,6566 ha ustanowionego Zespołowi Szkół Nr 3 

w Kłobucku.  

Uzasadnienie 

Decyzją Nr 115/2003 z dnia 04 lipca 2003r. Zarząd Powiatu w Kłobucku ustanowił 

Zespołowi Szkół Nr 3 w Kłobucku trwały zarząd dla zabudowanej nieruchomości 

połoŜonej w Kłobucku przy ul. Ks. J. Skorupki 46, oznaczonej w ewidencji gruntów i 

budynków jako działki nr 1449/2,5722/2 i 5722/3 o pow. łacznej 1,9912 ha obręb Kłobuck 

m.Kłobuck, z przeznaczeniem na cele statutowe Zespołu szkół Nr 3 w Kłobucku ( edukacja 

oświatowa – zadanie własne powiatu o charakterze ponadgminnym). 

   Trwały zarząd do działki nr 5722/2 o pow. 0,1966 ha  Zespołowi Szkół Nr 3 w Kłobucku 

został wygaszony decyzją Nr 68/2007 Zarządu Powiatu w Kłobucku  z dnia 20 czerwca 

2007r.  
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W wyniku podziału nieruchomości zatwierdzonego decyzją Burmistrza Kłobucka Nr 

GPN.PM.7430-3-0019/09 z dnia 29.05.2009r. działka nr 5722/3 o pow. 1,7581 ha uległa 

podziałowi na działki nr 5722/4 o pow. 0,6566 ha i  nr 5722/5 o pow. 1,1060 ha.   

    Wnioskiem ZS-I-0714/32/2009 z dnia 16 lipca 2009r  Dyrektor Zespołu Szkół Nr 3  w  

Kłobucku ul. Ks.J.Skorupki 46 zwrócił się do Zarządu Powiatu w Kłobucku – Starosty 

Kłobuckiego o wygaszenie trwałego zarządu dla opisanej wyŜej nieruchomości. 

Wnioskodawca stwierdził, Ŝe nieruchomość oznaczona jako działki 1449/2 i 5722/4 stały 

się zbędne na potrzeby funkcjonowania szkoły.  

     Uchwałą Nr 424/2009 Zarząd Powiatu w Kłobucku z dn.8 października 2009r. wyraził 

zgodę Zespołowi Szkół Nr 3 na złoŜenie wniosku o wygaśniecie trwałego zarządu dla 

działek nr 1449/2 i 5722/2 ,  co stanowi zgodę organu nadzorującego komunalną jednostkę 

organizacyjną o której mowa w art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami .  

Po wygaśnięciu trwałego zarządu Zarząd Powiatu przewiduje zagospodarowanie 

nieruchomości dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Kłobucku z przeznaczeniem na 

powiekszenie nieruchomości wykorzystywanej na cele administracyjno-biurowe w 

Kłobucku przy ul. Ks.J.Skorupki 46.  

W tej sytuacji, na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami Zarząd 

Powiatu w Kłobucku uznając wniosek za uzasadniony orzekł jak w sentencji decyzji .  

       Od decyzji niniejszej przysługuje odwołanie za pośrednictwem Zarządu Powiatu 

w  Kłobucku do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie al. 

Niepodległości  22/24  w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

 

 

                                                                                                 Przewodniczący  

                                                                                                 Zarządu Powiatu w Kłobucku                                                                             
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Rozdzielnik do decyzji Nr 431/2009 Zarządu Powiatu w Kłobucku z dnia 15 października 
2009r. w sprawie wygaśnięcia trwałego zarządu dla Zespołu Szkół Nr 3 w Kłobucku 

 

 


