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DECYZJA

Na podstawie art. 48, art. 43 ust.l, 2 i 4 i 6, att. 44, att. 45 ust.l i 2, art. 46

ust.1,2,3, art.82, afi.83 ust.l, ust.2 pkt.Ż ustawy z dnia Zlsierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomoŚciami ( jedn. tekst Dz.U z2a04r. nr Ż61 poz. 26a3 z poźn. zmianami) oraz art.

104 KPA ustawy z dnta L4 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (edn.
tekst Dz.U. z 2OO0 r. Nr 98, poz.1071 z poźn. zmianam|) na wniosek Dyrektora Domu
Dziecka w Nowej Sarzynie orazKierownika SpecjalistyczrrcBo ośrodka Wsparcia dla ofiar
Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie Zarząd Powiatu w Leżajsku w składzie:
lilładysław Kozikows ki _ Przewod niczący Zarządu
Robert ZoĘnia _ Wiceprzewodnicząty Zarządu _
Jan Tryka - Członek Zarządu

Arzeka:

1. \ilygasić trwaĘ zarząd doĘchczas sprawowany pYzez Dyrektora Domu Dziecka w
Nowej Sarzynie odnośnie 3lL0 części nieruchomości _ zabudowanej budynkiem
trzykondygnaiyjnym o łącznej powierzchni użytkowej 1320 m2 połozonej na trenie miasta
Nowa Sarzyna, oznaczonej w operacie ewidencji gruntow jako działkanr 6l2L o pow. a,231I
ha' ujawnionej w księdze wieczystej nr 37 811' starrowiącej własnośó Powiatu Leżajskiega.
2. Przekazać odpłatnie w trwaĘ zarząd na czas nieoznaczony na rzecz
SpecjalisĘcznego ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Sarrynie
3lla część nieruchomości opisanej w punkcte l wraz z częścią budynku składającą się
z pomieszczefi arazkorytarza naII pielrze, 2 pomieszczęh nal piętrze orazk|atkj schodowej
olącznej powierzchni uzytkowej 372 fił,oznaczonymnazałączniku graficznym do niniejszej
decyzji.

1. Zarząóca ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwĄ zarząd, a w
szczególności do:

- korzystania z nieruchomości w celu wykonywania własnychzadań statutowych,
- zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektow
budowlanych na nieruchomości zgodnie zprzepisami Prawa budowlanego.
2.W y gaszenie trwałeg o zarządu moŻe nastryic w r azie stwierdzenia, że'.

- nieruchomośó nie została zagospodarowana zgodnie z decyzjąo ustanowienie trwałego
zarządu,
- nieruchomośó jest wykorzystywana ntezgodnie z jej przeznaczeniem określonym w
niniejszej óecyzji,
- sposób korzystania z nieruchomości po1arcza stan środowiska w stopniu zagrażającym
życiu, zdrowtv i mieniu,
-przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
uległo zmianie, klóra nie pozwala na dalsze wykorzystywanie nieruchomości lub jej
części w dotychczasowy sposob a zarządca nie ma mozliwości zmtany sposobu
wykorzystywania nieruchomo ści,
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- nieruchomośó stałą się zbędna na cel określony w decyzji o ustanowienru trwałego

zarządu.

3.Zarządcaza nieruchomośó oddaną w trwĄ zarząd będzie uiszczał opłaty toczfie płatne

w terminie do 31 rnafcakażdego rokv z góry za dany rok - w wysokości|6199 zł l
słownie: szesnaście ńotych 99naal.
Wpłaty sa|eŻy dokonywać na konto Starostwa Powiatowego Powiatowego Lezajsku Nr
Ż212402630111i000036464Ż16 Bank PEKAO S.A. Grupa PEKAO s.A I o. lLeŻajsk.

 .Przekazanie nieruchomości nastąpi na podstawie protokołu zda'wczo-adbiorczego,

sporządzonego w terminie 14-tu dni od uprawomocnienia się niniejszej decyzji.

5.Decyzjaniniejszastanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

AZASADNIENIE

Dyrektor Domu Dzięckaw Nowej Sarzynie zwroctł się z wnioskiem o wygaszenie trwałego

zarządu 3110 części nieruchomości połozonej w Nowej Sarzynie, oznaczone1w ewidencji

grunńw jak o dzi'ałka 6121 o pow. a,231 1 ha, ujawnionej w KW 37 .8ll, stanowiącej własność

Powiafu Leżajsktego.
Kierownik Specjalistycznego ośrodka Wsparcia dla ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej

Sarzynie 
^rió"rł 

sig z wnioskiem o przekazanie tej części nieruchomości na rzecz wlw
ośrodka w trwĄ zarząd w celu wykonywa nia zadafi z zakresu pomocy społecznej .

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem trzykonóygnacyjnym o pow.

uzytkowej 13Żo mz .

łlio części przedmiotowej nieruchomości uzytkowana jest przez Dom Dziecka w Nowej

Sarzynie i pozostaje w trwĄm zarządzie tej jednostki, a 3l1r0 częŚó wnioskowana jest do

przekazanii w trwaĘ zarząó fla rzeez SpecjalistyczrLęgo ośrodka Wsparcia dla ofiar
przemocy w Rodzinie w Nowej Sarzynie.
'Rzeczoźnawca 

majątkowy w dniu i6 sierpnia Ż006r. ustalił wartość 8,I7 złJ m 2 gruntu ,

czyli wartość udziału wynosząca 3/10 części w działce nr 612l o pow. 0,23lL ha wynosi
5.664,36 zł.
Zgodnie z art.83 ust.Z pkt 2 cytowanej wżej ustawy o gospodarce nieruchomościami opłata

,ócrnu z t\ilJfu trwałego zarządu nieruchomością oddaną na cele opiekuńcze wynosi 0,3 %

ceny nieruchomości. Stąd opłata rocznaza opisanąw sentencji nieruchomość wynosi:
5.664,36 z}'xo,3 ań: 16,99 zł'

Biorąc pod uwagę pawyższe ustalenia orzekam jak w sentencji decyi1i.

od niniejszej decyzji sfuzy stronie prawo wniesienia odwołania
Podkarpackiego za pośrednictwem Starosty LeŻajskiego w terminie L4

doręczenia.

Wojewody
od dnia jej

do
dni
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Ponczenie

Zgodnte z wt. 1ust.1 pkt 1 lit. A ustawy z drua9 wrześtia}o}4r. o opłacie skarbowej

lDz.IJ.Dz20a4r.Nr 253, poz. Ż532 zpóźn. zmianamilodwołanie podlega opłacie skaltowej

w wysokości 5 zł od odwołania oraz 0'50
kozpatrzanie odwołani a uza|eŻnlone j9

załącztlka do tego odwołania
wlw opłaty skańowej'

Otrzymują:
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1. Kierownik Specjalistyczrrlga ośrodka Wsparcia d1a ofiar Przemocy w Rodzinie w
\ź' Nowej Sarzylne-

2. Dyrektor Domu Dziecka w Nowej Sarzynią ul. Łukasiewicza 3 .

J. PODGiK w Lezajsku.'Ż. 
sąo Rejonowy w Leżajsku- Wydział Ksig Wieczystych'
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