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DECYZJA
Zarz4dPowiatu Raciborskiego,w skladzie:
Adam Hajduk -Starosta
Andrzej Chroboczek - Wicestarosta
Piotr Olender-CzlonekZarz1du,
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dzialaj4cna podstawie :

-

art' I I ust'l, art.18,art.43 ust.5, art.44,art.45,art.82 ust.1 ust.2,art.
83 ust.l, ust.2pkt
,
2), art' 84 ust-3 pkt.2), ust.4a,ust.5 ustawy z dnia 2l sierpnia
1997r.o gospodarce
nieruchomoSciami
(tekstjednolity:Dz.lJ.zZOtOr.Nr
102,poi.65l ,zpo6n.zm.);
art' 38 ust' 1, ust.2a,ustt3ustawyz dnia5 czerwca1998i o ,u-orz1dziepowiatowym
(tekstjednolity:Dz.rJ.z200lr.Ni t+2,poz. lsg2,zp61n. zm.)
art'104 i art'107 ustawy z dnia 14 czerwca r960tr. kodeks
postgpowania
administracyjnego
(tekstjednolity:Dz.IJ.z2000r.,Nr9g,
poz.l}7l,zp6Ln.zm;;
- art'l ust'l oraz art.2ustawyz drua
12 pu2dziernikalgg4;. o ,u*orr4dowych kolegiach
odwolawczych.(tekst
jednolity:Dz.IJ. z 2001r.Nr 76,poz.g56,z p6Ln.
m.);
dzialaj}c na wniosek Dyrektorl Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i wspierania
PrzedsiEbiorczosci
na Zamku Piastowskimw Raiiborzu, na posiedzeniuw
dniu 17
paidziernika2012r.

ORZEKT-,
l ' ustanowii prawo trwalego zatz4du na rzecz Agencii
- Promocji ziemi Raciboiskiej
i wspierania.Przedsigbiorczosci na zamku Piasiowskim
w Raciu orzrr)w stosunkudo
nieruchomosci zabudowanej Zamkiem Piastowskim w
Raciborzu, stanowi4cej wlasnoS6
Powiatu Raciborsk]ego, polozonej w Racib orzu, oznaczonej
geod ezyjniejako dzialka nr
l28ll22 (k'm'l), obrgb Bosac, o pow. 1,0980 ha, zapisanej
w operacieewidencji grunt6w
jako inne tereny zabudowane
,,bi" o pow. 0,5824 ha, oraz^jako tereny rekreacyjnowypoczynkowe,,B.2,'o pow. 0,5156 ha.
w ksigdze wieczystej nr GLIR/0 0027490/3, prowartzgnej
przez Wydzial Ksi*g
wieczystych S-edu Rejonowego w Raciborzu,' prr*dmiotowa
nieruchomoSi zostala
' L
zapisanajako wlasnosdpowiatu Raciborskiego.
Przedmiotowa nieruchomoSi jest zabudowana zabytkowym
zespolem zamkowym, z
przelomu XIIVXIVw., w sklad kt6rego wchodz4 nastgpujace
ouiettyl
Dom Ksi4zgcy (budynek
y?, ?tupii.4, o powierifhni zabudowy 7g3,3g
$_es_zkalny),
powierzchni
uzytkowej

z.z2r,g0m'i kubaturzii.7i;.i6;i^"
T2,,
budvnekbramnyo powierychni'sv*
" -t, po*;;;;i.i
zabudowy297,42

uzytkowej

264,1s
*t ik.rb aturze4.130,00';r;-^budynek slodowni o powierzchni zabudowy 525,70 m2, powierzchni
uzytkowej
1.800,00nt2i kubattxze^g.
t OO,SO
#;
dziedzinieczamkowy,wrazz placem, ogrodzeniem
i muramizamkowymi.
2' Ustalif, i2 zgodniez uchwalQnr xxxlr/46g/2005 Rady Miasta
Racib6rzz dnia25 maja
2005t' w sprawiemiejscowegoplanu zagospodarowania
przestrzennego
obszar w jednostce strukturilnej ostr6g ; Raciborzu przedmiotowaobejmuj4cego
nieruchomosi
znajduje sig na obszarzeoznaczonyms1r-bot.m K I I Up _
tereny z podstawowym

przeznaczeniem dla uslug publicznych (92,3 9,'opo\\'. dzialki); obszarze oznaczonym
symbolemK9KDL - tereny dr6g publicznychklasl' lokalnej (2,1 % pow. dzialki);oraz na
obszarzeoznaczonymsymbolemKl 4ZP - terenl' zieleni urz4dzonej(5,6 % pow. dziatki).
Przedmiotowa nieruchomoSi zostala wpisana do rejestru zabytkow pod numerem
A11672166197,
w tym zamekz przelomuXIIID(IV*'.. kaplica z 1290r.,budynek bramny z
przelomuXIIVXIVw., pozostaloScimur6w obronnl'ch od strony zachodniej, orazpark.
3. Ustanowii prawo trwalego zarz4du przedmiotou'EnieruchomoSci4na czas nieoznaczony,
na cele siedzibyAgencji Promocji Ziemi Raciborskieji WspieraniaPrzedsigbiorczoSci
na
Zamku Piastowskim w Raciborzrr, oraz na realizacjg celou' statutow;*chw/w jednostki
organizacyjnej,w szczeg6lno5cina promocjg Ziemi Raciborskiej, ochronE dziedzictwa
kulturowego Bramy Morawskiej, rozwoj turystyki. prou'adzeniedzialalno$ci kulturalnej
i wspieranierozwoju przedsigbiorczoSci.
4. Ustalii wartoSi rynkow4 nieruchomo6ci opisanej w pkt. I niniejszej decyzji na kwotg:
11.566.750,00 zl (slownie: jedenaSciemilion6w pigiset szeSidziesi4tszesi tysigcy
siedemsetpigldziesi4t zlotych), w tym wartoSi rynkowa zabudowah- 9.082.635,00zl,
oraz wartoSirynkowa gruntu-2.484.115,00 zl.
5. Ustalii oplatg rocznq z brtutu wykonywania prawa trwalego zarzqdu nieruchomoSci4
opisan4 * pk!. I niniejszej decyzji, w wysokoSci0,3oAwartoScinieruchomoSci,okreSlonej
w pkt.4 niniejszej decyzji, tj. 34.700,25zl (slownie: trzydzieSci cztery tysi4ce siedemset
zlotych2sll0O), platn4zaka2dy rok do dnia 3l marcakuhdegoroku.
6. Przyznai Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej i WspieraniaPrzedsiEbiorczoSci
na Zamku
Piastowskim w Raciborzu uznaniow4 bonifikatg w wysoko6ci 90 % od ustalonej oplag
rocznej, wobec czegowymagana oplata rocznapo jej uwzglgdnieniu wynosii bgdzie:
- za rok 2012r.
713,02 zl (slownie: siedemset trzyna6cie zlotych 02/100), platna
jednorazowo, w terminie 30 dni od dnia , w kt6rym decyzja o oddaniu nieruchomoSciw
trwaly zarz4d stala sig ostateczaa.,
- zakahdy nastgpnyrok - 3.470103zl (slownie: trzy tysi4ce czterystasiedemdziesi4tzlotych
031100),platnacoroczniedo 3l marca.
7. Ustalid spos6b platnoSci kwot ustalonych w pkt 6 niniejszej decyzji bezpoSredniona
ponizszy numer konta:
Powiat Raciborski
Bank Sp6ldzielczyw Raciborzu
Nr 11 847500062001001158210004
z zaznaczeniem: oplata z tytulu trwalego zarzqdu nierucltomoiciq Powiatu Raciborskiego
WysokoSi oplaty rocznej z t5rtulu trwalego zarz4dumoze byi aktualizowana nie czgsciej
ni? raz w roku, jeheli wartoSi nieruchomoSci ulegnie zmianie, stosownie do
obowi4zuj4cych przepis6w prawa. Zaktualizowan1 oplatg roczn4 ustala sig wedlug
dotychczasowej stawki procentowej od wartoSci nieruchomoSci okreSlonej na dzieir
aktualizacji oplaty. Aktualizacji oplaty rocznej dokonuje sig, z urzgdu albo na wniosek
jednostki organizacyjnejposiadaj4cejnieruchomoSciw trwalym zarz4dzie,na podstawie
wartoSci nieruchom o5ci okre6lonej pr zez rzeczoznawcQm aj4tkowego.
8. Zobowi4za6 Agencjg Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania PrzedsigbiorczoScina
Zamku Piastowskim w Raciborzu do przestrzeganiazasadprawidlowego gospodarowania
nieruchomoSci4,ze szczeg6lnymuwzglgdnieniem art. 43 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. o gospodarcenieruchomoSciami.

9. Nie sporzEdzai protokolu zdawczo-odbiorczego z uwagi na fakt, iZ Agencja Promocji
Ziemi Raciborskiej i Wspierania PrzedsigbiorczoSci
na Zamku Piastowskim w Raciborzu
ma przedmiotow4 nieruchomoSdw posiadaniu.
10. Ustali6, iz niniejsza decyzja stanowi podstawg wpisu w ksigdze wieczystej i operacie
ewidencji grunt6w.

UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 15 maja 2012r. Dyrektor Agencji Promocji Ziemi Raciborskiej
i Wspierania PrzedsigbiorczoSci na Zamku Piastowskim w Raciborzu zwr6cila sig
o ustanowienie prawa trwalego zarz4duw stosunkudo nieruchomoScizabudowanejZamkiem
Piastowskimw Raciborztr,na rzecz podleglejjednostki organizacyjnej.
Zwaiywszy na powyZszeZarzqd Powiatu stwierdzil, co nastgpuje:
Na mocy ostatecnrej decyzji Wojewody Sl4skiego nr NWD(V/7722/4/09 z dnia 30
wrzeSnia 2010r. Powiat Raciborski nabyl prawo wlasnoSci nieruchomo5ci zabudowanej
Zamkiem Piastowskim w Raciborzu, ozrraczonejgeodezyjniejako dzialka nr 128/122(k.m.l),
obrEbBosac,o pow. 1,0980ha.
Prawo to zostalo ujawnione w operacie ewidencji grunt6w StarostwaPowiatowego w
Raciborzn ofiuz w ksigdze wieczystej nr GLIR/00027490/3, prowadzonej przez Sed
Rejonowy w Raciborzu.
Zgodrue z art.43 ist.l
ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomodciami,,tnualy zarzqd jest formq prawnq wladania nieruchomoSciq przez
jednostkq organizacyjnq". Ponadto stosownie do art. 43 ust. 5 w/w ustawy ,,nieruchomoici
stanowiqce pnedmiot wlasnoSci lub przedmiot uzytkowania wieczystego Skarbu Paristwa
oddaie sig w trualy zarzqd paristwowej jednostce organizacyjnej, a nieruchomoSci
stanowiqce pnedmiot wlasnoici lub przedmiot u2ytkowania wieczystegojednostki samorzqdu
terytorialnego - odpowiedniej somorzqdowejjednostce organizacyjnej(...)".
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania PrzedsigbiorczoSci na Zamku
Piastowskim w Raciborzu jest powiatow4 jednostk4 organizacyjn4, nie posiadaj4c4
osobowoSciprawnei, zatem w mySl powyzszego przepisu t5rtulemprawnym umozliwiaj4cym
dysponowanie przedmiotow4 nieruchomoSci4jest prawo trwalego zarz4du. Ustanowienie
takiego prawa nastgpujena wniosek zainteresowanejjednostki.
Ustanowienie prawa trwalego zarz1du przedmiotow4 nieruchomo5ci4 na czas
nieoznaczorLyumoZliwi w/w jednostce realizacjEJej statutowyih zadah,w szczeg6lnoScina
realizacig cel6w statutowych wlw jednostki organizacyjnej, w szczeg6lnoScina promocjg
Ziemi Raciborskiej, ochrong dziedzictwa kulturowego Bramy Morawskiej, rozw6j turystyki,
prowadzenie dzialalnoScikulturalnej i wspieranie rozwoju przedsigbiorczoSci.
Ustanawianie prawa trwalego zarz4du w stosunku do nieruchomoSci stanowi4cych
wlasnoSdPowiatu Raciborskiegojest wylqcznE kompetencjg Zarz4duPowiatu Raciborskiego.
s/la5ciwo6i taka wynika z art.ll ust.l ustawy z dnia 2l sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomo5ciamiozgodnie z kt6rym organami reprezentuj4cymi jednoslki samorz4du
terytorialnego (w tym r6wnie2 powiaty), w sprawach z zakresu gospodarowania

nieruchomoSciami, stanowi4cymi ich wlasnoSi, S4 ich organy wykonawcze. Organem
wykonaw czymPowiatu Raciborskiegojest Zarz4dPouiatu Raciborskiego.
prawo trwalego zarz4ducharakteryzujesiE odplatnoSci4.Jego ustanowienieskutkuje
obowi4zkiem uiszcziniacorocznychoplat, w wysoko$ciustalonejprzez organ, avzalehnionej
od wartoSci nieruchomoSci oraz rodzaju dzialalnoSciprowadzonej przez wnioskodawca na
przedmiotowej nieruchomoSci.Zgodnie z art. 83 ust. I w/w ustawy oplaty z tytulu trwalego
zarzqdu ustala sig wedlug stawli procentowej od ceny nieruchomoSci ustalonej zgodnie
z art.67 ust.3 *l* ustawy, czyliw wysokoSci nie nizszej niz jej warto56.W tej indywidualnej
sprawie do ustaleniawys-okoScioplaty rocznej przyjEto wartoSi rynkow4 dw dzialki ustalon4
nu podstawie operafu szacunkowego, sporz4dzonegoprzez uprawnionego tzeczozJliawc?
ma;4ttowego. WartoSerynkowa przedmiotowejnieruchomoSciwynosi 11.566.750,00zl.
przy ustalaniu stawki procentowej, od ktorej zale?.ywysoko66 oplaty rocznej, wzigto
pod uwagg futt, iZ zgodniez art.83 ust.2 pkt 2) w/w ustawy za nieruchomoScioddanena cele
mieszkanio*., na rializacjg wz1dzefi infrastruktury technicznej i innych cel6w publicznych,
dzialalnoS6charytatywn4,bpiekuncz4 kulturaln4, lecznicz4, oSwiatow4,naukow4obadawczolub turystyczn4, a tak2e na siedziby organ6w wladzy i
rozwojo*4, *y.ho*u*ri4,-sportowq
-stawka
procentowa wynosi 0,3 % ceny. Statutowy zakres
administracji publicznej
dziatalnoSciwnioskodawcy miesci iig ," w/w katalogu cel6w, wobec czego ustalenie w/w
stawki procentowejw wysoko6ci 0,3 % jest zasadne.
Dodatkowo wnioskodawca wni6sl o przyznanie bonifikaty w wysoko5ci 90 %ood
wysokoSci oplaty rocznej. Zgodnie zart.84 ust.3 w/w ustawy wla3ciwy organ moZe udzielid,
zi zgod1 odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od oplat rocznych
ustal6ny.tt ,gbOttie zprzepiiem art. 84 ust. 2 w/w ustawy, jezeli nieruchomoSijest oddana:
l) na cele riieszkanib*., narea\izacjg vrz4dzehinfrastruktury technicznej oftxzinnych
cel6w publicznych;
Z) jediostkom organizacyjnym, kt6re prowadzqdzialalno5i charytatywnQ,opiekuricz4,
kulturaln 4, lecniczq oSwiatowq naukowq badawczo-rozwojowQ,wychow awcz%,sportow4
lub turystycznq,na cele niezwi4zanez dzialalnoSci4zarobkow4;
3) ttu ri.driby organow administracji publicznej i s4d6w niewymienionych w art. 60 ust. I
orazprokurafur;
4) na siedziby areszt6w Sledczych,zaklad6w karnych i zaklad6w dla nieletnich.
Zwazaj1c na fakt, iz wnioskodawca bgdzie wykorzystywal przedmiotow4
nieruchomo5djako swoj4 siedzibg, a taYie realizowal na niej cele kulturalne, oSwiatowe i
turystyc z1e,ZarzEd Powiatu Raciborski uznal za zasadneprzyznai uznaniow4 bonifikatq od
oplaty rocznej, wynosz?c4 90%. Nadto Zarzyd Powiatu Raciborskiego uzyskal wymagana
prt"i 1a7wpriepii ,godg Rady Powiatu, wyrahonq w uchwale nr XX/20412012 z &na 26
wyrazenii zgody na udzielenie bonifikaty od oplat rocznych z tytulu
czerwca 2012r. 17y7s
trwalego zarz4dunieruchomoSci4 stanowi4c4 wlasnoS6 Powi atu Raciborskiego.
Na marginesie zauwabydr6wnieZ nalely, i2 przedmiotowa nieruchomoSdjest wpisana
do rejestru zadytk6w pod nr 4/1672166197.Zgodnie z art. 84 ust. 4 w/w ustawy ustalone,
o
zgodnie z art.8-3ust. i pKr3 w/w ustawy, oplaty z tytutu trwalego zarz4duobniza siQo 50 ,
do rejestru zabytk6w. Wla$ciwy
lJzen nieruchomoSdtuU 3e3czgst skladowa zostaly wpisane
lub sejmiku, podwy2szyi lub
rady
brgun mo1e, za zgod4-odpowiednio wojewody albo
oU"niZyetg bonifikatg. tV* samym w przedmiotowej sprawie nast4pil zbieg uprawnierl do
uzyskania bonifikat. Stosownie do art. 84 ust.4a w/w ustawy w razie zbiegu praw do
bonifikat z tytul6w, o kt6rych mowa w ust. 3 i ust. 4, stosuje sig jedn4 bonifikatq
jest
korzystniejszqdla jednostki organzacyjnej. W tym wypadku korzystniejsz4bonifikat4
uznaniowu Uotrif*ata ustalona w trybie art. 84 ust. 3 pkt.Z w/w ustawy, wynosz4ca90o/o-

I

Zwahajyc na polvylsze oplata za wykonywanie prawa trwalego zarzqduprzedmiotow4
dzialk4 wynosi6 bqdzie, po uwzglgdnieniu bonifikaty, 3.470,03 zl za kaady rok, wyj 4wszy
2012. Oplata za 2012r. zostaje bowiem ustalona proporcjonalnie do liczby dni od dnia
ustanowienia prawa (wydania decyzji) do korica roku kalendarzowego. Do ustalenia
wysoko5ci tej oplaty przyjgto okres od dnia wydania decyzjitj.od 17 pu2dziernika2012r. do
3 1 grudnia 2012r. St4d tez oplata rocznaza 2012r. wyno si 713,02 zl.
Stosownie do art. 85 ust. I w/w ustawy, jednostka organizacyjna sprawuj4ca trwaly
zarzyd nieruchomoSci4,kt6ra oddala nieruchomoSi lub jej czgSt,w najem lub dzier4awg,
mohe by(, pozbawiona przysluguj4cej jej bonifikaty, o kt6rej mowa w art. 84 ust. 3 i 4, a
ponadto mohe by6 zobowi4zana do uiszczanta oplat rocznych w wysokoSci | % ceny
nieruchomoSci. Pozbawienie bonifikaty oraz zmiana oplaty rocznej nastgpuje w drodze
decyzji wlaSciwego organu.
Natomiast stosowniedo art. 85 ust. 2 w/w ustawy, jezeli po oddaniu nieruchomoSciw
trwaly zarz4d nast4pila trwala zmiana celu wykorzystywania nieruchomoSci, bgd4cego
podstaw4 udzielonej bonifikaty, wlaSciwy organ pozbawia przyznanej bonifikaty w drodze
decyzji.
Informujg sig tnvalego zarz4dc1,i2 zgodnie z art. 87 w/w ustawy wysokoSi oplaty
rocznej z tymtu tnvalego zarz4dunieruchomoSci mohebyi aktualizowana, nie czg$ciej niZ raz
w roku, ieheli wartoSi tej nieruchomoSci ulegnie zmianie. Zaktualizowanq oplatg rocznq
ustala sig wedtug dotychczasowej stawki procentowej od wartoSci nieruchomoSci okreSlonej
na dzieri aktualizacji oplaty. Aktualizacji oplaty rocznej dokonuje sig, z urzgdu albo na
wniosek jednostki organtzacyjnej posiadaj4cej nieruchomoSi w trwalym zarz4dzie, na
podstawie warto5ci nieruchomoSciokreSlonej przez rzeczozrrawcAmajqtkowego. Aktualizacji
oplaty rocznej dokonuje sig w drodze decyzji wlaSciwego organu. Nowa wysokoSdbphty
rocznej obowiqzuje pocz4wszy od dnia I stycznia roku nastgpuj4cegopo tok.r, w kt6rym
decyzja stala sig ostateczna. Przy aktualizacji oplaty, na poczet r6Znicy migdzy oplatq
dotychczasowtl a oplat4 zakfinlizowanQ, zalicza sig wartoS6 naklad6w poniesiottyitr przez
jednostkg orgailtz3rcyjn4,po dniu dokonania ostatniej aktualizacji,na budowg poszczeg6inych
vrz4dzefi infrastlrrktury techni cznej .
Trwaly zarz4dca,stosownie do art.43 ust.2 ustawy o gospodarcenieruchomo6ciami
ma prawo do:
- korzystania z przedmiotowej nieruchomoSci w celu prowadzenia dzialalnoSci
naleh1cejdo zakresujego dzialania;
'
zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub modernizacji obiektu
budowlanego na nieruchomoSci, zgodnie z przepisami prawa budowlan ego oraz ,a
zgodq organu nadzoruj ?cego;
- oddania przedmiotowej nieruchomoScilub jej czgsci w najem, dzieizawg albo jej
u?yczenia, w drodze umowy zawartej na okres nie dluZszy rtrz czas,na kt6ry zostal
ustanowiony trwaly zarzEd, z r6wnoczesnym zawiadomieniem wlaSciwego organu,
ieheli umowa jest zawieranana okres do 3 lat, lub zazgodqwlaSciwegoorganr,je1elt
umowa jest zawierana na okres powyzej 3 lat.
Szczeg6loweuprawnienia i obowi4zki trwalego zarzqdcy zatryrcrarozdzial5 ustawy z
dnia 21 sierpnia1997r.o gospodarcenieruchomosciami.
Przedmiotowa nieruchomoSi znajduje sig w posiadaniu Agencja Promocji Ziemi
Raciborskiej i Wspierania PrzedsigbiorczoScina Zamku Piastowskim w Racib orzu, dlatego
tez odstgpujesig od spisaniaprotokolu zdawczo-odbiorczego.
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Zwazaj4cna powyzsze,Zarz4dPowiatuorzekajak w rozstrzygnigciu.

POUCZENIE
Od ninieiszei decyzii sluiy stronom prawo wniesienia odwolania do funorz4davego
Kolegium Odwotawczego w Katowicach, za poirednictwem Zarzqdu Powiatu RaciborsHego,
w terminie 14-u dni od daty dorgczenia niniejszej deryzji.
wniesienie odwolania od decyzji wstrzymujejej wykonanie.

Otrzymujq:
Agencja Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsigbiorczosci na Zamku Piastowskim
w Raciborzu ul. Zamkowa 2 (l egz.)
a/a(2 egz.)
Do wiadomo6ci (bez prawa do wniesienia odwolania):

-

SK

Sadnejonowyw Racibo.";w't;#Vil;g

WydzialGeodezji- w/m (l egz.)
WydzialFinansowy- w/m (l egz.)

Wieczysty
ch 47-400Racib6rz
ul.Nowa29 (t egz.)

