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DECYTf,A

Napodstawieart.43ust.!,2,4,6,aft.44,art.ł.susj.ti2,art.46ust.!,2,3ustawy
z dnia'1 sierpnia l997r.o gospodar..'ni.*.łromościami / jedn.tekst Dz-IJ-z 2004r'Nr 261

poz. Ż603 z późm.zm..l: s^ Ż4 - $ 28 u"r'*"iv_Ń' xvu/ltślor Ruoy Powiatu w Leżajsku

z dnla Ż7 iistopada 2003t. w sprawie ustaląria zasad gospodarowania mieniem Powiatu

Lezajskiego t vr.iso-. w"; r"b-t Ni iió pnz. 2926 ?--pó^' 
zm' l, art'81 ustawy z dnta

07.09.I9g1r. o systemie oświaty t :.r. ) }'gge.i 
ń" uN1 

^?!'oo',o?5 
z późnzm'l otaz art'104

ustawy z dnia tą-"iń"u 1960f. kodeks postępowania administraryjnego l j't' z Ż000r'

Dz.U.Nr98poz.1071zpóźn.zm,lo"-'oio."k^DytektoraSpecjalnegoośrodkaSzkolno-
Wychowaw czego;'#j'k" _ zy7+dPowiatu w LeŻajsku w składzie:

ń;;i"; Rynai iewic z - P r zew odniczący Zar ządu

włJJy'ł"*i(ozikowski_WiceprzewodniczącyZarządu

orzeka

przekazaćnieodpłatniewtrwĄzatząónaczasnieontaczonynarzeczSpecjalnegoośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Lezajsku nieruchomośc położoną w Leżajsku, oznaczoną

w ewidencji gruntów jako działka *-\\zójź i po* o,zooz hą ujawniona 1 Kw Nr 48463'

stanowiącą *łu.rro'<J iro*iatu L"Ż.jrki;;; 
-_ -rrJ."r" 

rwiryate' zirowadzeniem działalności

statutowej.

1. Zarządca ma prawo korzystania z nieruchomości oddanej w trwaĘ zaruąd'

aw szczególności do: l '':^ l-:^1^l'
-korzystaniu"ni"ru"r,omoŚciwceluprowadz9niadziaŁa|nościstatutowej'
- zabudowy, odbudowy, rozbudowy;d'"d'*,r',**"wy lub modernizacji obiektów

budowlany"h ;;;*"homoŚci 
-zgodnie z przepisa,,.; Prówa budowlanego' Za zgodą

rfr#Ji:trl:*x:1Y'fł',em, dzierŻawę albo je1uŻyczenie w drodze^umowy - zzodyle

z $ Ż7 Uchwah 
- 
Nr XVIVi 15/03 Ra;' pl*'t 

' 
w teza;sku z dnia Ż7 listopada 2003r'

w sprawie "u"rl'i" 
)"'"Jgońo*"*ania mieniem Powiatu Leżajskiego'

2.Wygaszenie trwałeg o zaruąóumoŻęnastąliÓ w ruz:re stwierdzeńa' że:

- nieruchomośó nie została "ugorpo}**iń 'goanie 
z decyzją o ustanowieniu trwałego

;:frił;nie zawiad omił Zarządu Powiatu o oddaniurr'::"'TT:::-'# części w najem'

dziefiaulę, uĘczerie lub nie y''* zgo.dy' 3- której mowl w s Ż7 UchwĄ

Nr XVIV115/0i Rady Powiatu * ;;;"j'k" ;d'n^ Ż7 Iistoplda,''3t. w sprawie ustalenia

i"aagospodarowania mieniem Powiatu Leżajskiego'

- nieruchomośÓ jest wykorzystyw:ń ,r"rgodnie z jej przeznaczetiem określonym

[:ffr'ffi *":#;z nieruchomości pogars*a stan środowiska w stopniu zagraŻającym

Ęciu, zdrowiu lub mieniu'
- prze7r.Bczeile ńruchomości w miejscowym. planie zagospodarowania przestrzennego

uległo zmiart\e,która nie pozwa'a ń ał"r"wykórzystywairie'nieruchomości lub jej części

D..y1l" * GNł00,0/'Ż/2005 z dnia 2005_0ó-0l
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w dotychczasowy sposób a zaruądcanie ma możliwośc i zmiarry sposobu wykorzystywania

nieruchomości, 1 _r-'-^:l^*-' ,-, Aoalr...il ( łego zarządu.
-nieruchomoŚćstałasięzbędnanacelokreślonywdecyzjioustanowieniutrwa

3. Zaruądca' zgodnie z art.[lustawy z dnia 7 vłrześna t991r' o systemie oświaty jest

zwolniony z obowiązku uiszczania opłat zty'"n trwałego zarządunieruchomością'

4. Na przedmiotowej nierucH:ł":'] ldz' 
,nr, ?'?::,^-.ustanowione 

jest

i przechodu pasem J '""ot'osci 
4'0m wzdłti granicy z dziaką ew' ff

ułłao"r"rnegowłaścicieladzlałkiew'nr352913'

5.Wydanieprzedmiotuumowyjużnastąliło(umowauĄczeniazdniao1.06.2004r.)dlatego
;.' ";;ńroto 

ko larne go pr ze7naczenia'

6.Decyzjaniniejszastanowipodstawędodokonaniawpisuwksiędzewieczystej.

Uzasadnienie

Dyrektor Specjalnego oŚrodka 
' 

Szkolno-Wychowawczego w Lezajsku zwróclŁa 'ię

z wnioskie 
^ 

o prr"iZianie w trwaĘ ,irwa "i"*.h:T::: P"ł"1:i^'-1.:*:'.iJr'"*' 
ozJlaezorrcJ

w ewidencji gruntow jako dziaŁka:5;;; o^po*-o,zo0Ż ha stanowiącej własnośÓ Powiatu

Leżajskiego, gr^;;;;a z .zabudo;.;i 
u,rar1qie1 szkoły działką llr 353013 będącą

w trwaĘm zarządzić Śpecjalnego ólńar" "szkolno-Wy'Lo*u*"""go celem rca1izacJi

;f:lfffi*]o "lll[H"'*"uu oddana była lpe^cjalne1u 
ośrodkowi Szkolno

Wychowaw.'"rrr' do używania rru 
""**o.['"sń*y 

ao oi'oo'z'.Sr' _ umowąużyczeniazdnia

01.06.2004r.
Wnvią.zkuzart.81ustawyzdnia07.09.1991r.osystemieoświaty,któryrvlalnia
z obowiązku uiszczaniaopłat od ,ri"r,r"ho,ności pozostaj;i'.ń * trwaĘm zarządzie szkół

i placówek p"bh;;;;-: .,i. *1i.;;;" 
';;1; , tytułu trwałego zarządu przedmiotową

nieruchomością'

Biorąc pod uwagę powyŻszeustalenia orzekam jak w sentencji decyzji'

odniniejszejdecyzJish*ży.stronieprawowniesieniaodwołaniadoSamorządowęgo
Kolegium odwoławcżego y n".rro-*i. ,a pos.ednictwem Zarządu Powiatu w Leżajsku

*1"-riliti. 14 dni od daty jej otrzymania'

prawo Przelazdu
352919 rla rzecz

Otrzvmuia:

1. Specjalny ośrodek Szkolno Wychowawczy

w Leżajsku.
2. Sąd Rejonowy w Leżajsku

wyoział Ksiąg Wieczystych

l. pópcir wlm
4. Na

'lt
-C'-\
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