
UCHWAŁA NR 107/2021 
ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 14 lipca 2021 r. 

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023 

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.Dz. U. 
2020, poz. 920) oraz art. 25b w zwiazku z art. 25 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1990), Zarząd Powiatu Kłodzkiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się plan wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu Kłodzkiego na lata 2021-2023, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Starosta Kłodzki 
 
 

Maciej Awiżeń 

 
Wicestarosta 

 
 

Małgorzata Jędrzejewska - 
Skrzypczyk 

 
Etatowy Członek Zarządu 

 
 

Piotr Marchewka 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

 
 

Ryszard Niebieszczański 

 
Nieetatowy Członek Zarządu 

 
 

Małgorzata Kanecka 
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Załącznik nr 1 
Do uchwały nr 107/2021 

Zarządu Powiatu Kłodzkiego  
 z dnia 14.07.2021 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN WYKORZYSTANIA ZASOBU 
 NIERUCHOMOŚCI POWIATU KŁODZKIEGO  

NA LATA  2021 – 2023 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kłodzko, lipiec 2021 r. 
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Podstawę prawną opracowania planu wykorzystania zasobu nieruchomości Powiatu 

Kłodzkiego stanowią przepisy art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. 2020, poz. 920) oraz art. 25 b w związku z art. 25 ust. 2a  ustawy              

z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1990).  

Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 

gospodarowanie zasobem nieruchomości Powiatu Kłodzkiego prowadzone jest według zasad 

prawidłowej gospodarki.  

Zasobem nieruchomości Powiatu Kłodzkiego gospodaruje Zarząd Powiatu Kłodzkiego. 

Gospodarowanie zasobem polega w szczególności na:  

●    ewidencjonowaniu nieruchomości zgodnie z katastrem nieruchomości, 
●    zapewnieniu wyceny tych nieruchomości,  
●    sporządzaniu planów wykorzystania zasobu nieruchomości, 
●    zabezpieczeniu nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, 
● wykonywaniu czynności związanych z naliczeniem należności za nieruchomości 
udostępniane z zasobu oraz prowadzeniu windykacji tych należności,  
● współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego bądź organami 
gospodarującymi nieruchomościami Powiatu Kłodzkiego,  
●  zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, a także ich obciążaniu ograniczonymi prawami 
rzeczowymi, tj. użytkowanie, służebność,  
●   wydzierżawianiu, wynajmowaniu i użyczaniu nieruchomości, 
●   podejmowaniu czynności w postępowaniach sądowych, 
●  składaniu wniosków o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości Powiatu Kłodzkiego 
oraz o wpis w księdze wieczystej. 
 

Plan wykorzystania zasobu opracowuje się na okres 3 lat i zawiera on w szczególności: 

1) zestawienie powierzchni nieruchomości zasobu oraz nieruchomości oddanych                              
w użytkowanie wieczyste;  
2)   prognozę:  
 a)  dotyczącą udostępnienia nieruchomości zasobu oraz nabywania nieruchomości do zasobu, 
 b) poziomu wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem    
nieruchomości do zasobu, 
c)  wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych        
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości, 
d) dotyczącą aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości oddanych         
w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości; 
3) program zagospodarowania nieruchomości zasobu.  
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I. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZASOBU. 

Do powiatowego zasobu nieruchomości należą nieruchomości, które stanowią przedmiot 

własności Powiatu i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste oraz nieruchomości będące 

przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu.  

Według danych z ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostwo Powiatowe                                    

w Kłodzku na dzień  31.12.2020 roku  powierzchnia gruntów stanowiących własność powiatu 

kłodzkiego wynosiła 865 ha, z czego 852 ha to grunty zabudowane i zurbanizowane (w tym 

821 ha stanowią drogi),  9 ha to grunty rolne, 2 ha stanowią lasy, 2 ha to tereny różne.  

Powiat nie jest właścicielem działek, które oddano w użytkowanie wieczyste. 

Powiat Kłodzki jest użytkownikiem wieczystym 2 działek gruntu o pow. 0,0724 ha 

stanowiących własność Gminy Bystrzyca Kłodzka (we władaniu Zespołu Szkół 

Ponadpodstawowych  w Bystrzycy Kłodzkiej).         

 
Grunty  położone pod drogami powiatowymi będących w trwałym zarządzie zarządu dróg 

powiatowych w Kłodzku w dniu 31 grudnia 2020 roku 
 

Gmina 

 

Ilość                                         

[m2] 

 

M. KŁODZKO 282 971  

KŁODZKO 1 716 652  

POLANICA-ZDRÓJ 97 594  

M. SZCZYTNA 119 615  

SZCZYTNA 434 381  

DUSZNIKI-ZDRÓJ 137 295  

LEWIN KŁODZKI 316 474  

M. MIĘDZYLESIE 119 573  

MIĘDZYLESIE 1 017 806  

M. BYSTRZYCA KŁODZKA 117 338  

BYSTRZYCA KŁODZKA 1 442 121  

M. LĄDEK-ZDRÓJ 183 124  
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LĄDEK-ZDRÓJ 385 658  

M. STRONIE ŚLĄSKIE 37 536  

STRONIE ŚLĄSKIE 319 014  

M. NOWA RUDA 128 257  

NOWA RUDA 958 568  

RADKÓW 437 678  

RAZEM 8 251 655   

 
Przewiduje się, że w wyniku prowadzonej regulacji stanów prawnych nieruchomości (dotyczy 
dróg publicznych) zarządzanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku powierzchnia 
gruntów wchodzących w skład zasobu będzie się zwiększać.  
 
 

Nieruchomości we władaniu powiatowych jednostek organizacyjnych  (za wyjątkiem 
gruntów pod drogami) w dniu 31 grudnia 2020 roku 

 
 

 
 

Nieruchomości w bezpośrednim władaniu Zarządu Powiatu Kłodzkiego w dniu 31 grudnia 

2020 roku 

 Ilość Powierzchnia      
w ha 

Działki 9 0,6787 

   

Budynki 4 - 

   

Budowle 1 - 

 

 
 
 
 

 Ilość Powierzchnia      
w ha 

Działki 65 43,79 

   

Budynki 159 - 

   

Budowle 111 - 
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II. PROGNOZY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA ZASOBU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH 
WŁASNOŚC POWIATU KŁODZKIEGO. 
 

a) Prognoza dotycząca udostępniania nieruchomości zasobu oraz nabywania 
nieruchomości do zasobu.  

 
Udostępnianie nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości  
może odbywać się  w szczególności poprzez: 

1) sprzedaż,  
2) zamianę,  
3) oddanie w użytkowanie wieczyste, w najem lub dzierżawę,  
4) użyczenie, 
5)  oddanie w trwały zarząd,  
6) darowiznę  

 
stosownie do obowiązujących w tym zakresie uregulowań prawnych.  
 
Nabywanie  nieruchomości do zasobu Powiatu Kłodzkiego następowało będzie w drodze 
kupna, darowizny, zamiany lub w innych formach przewidzianych prawem w związku                        
z realizacją zadań własnych, obowiązkami wynikającymi z przepisów szczególnych oraz 
realizacją innych celów publicznych.  Przewidywane jest dalsze kontynuowanie działań 
mających na celu nabycie nieruchomości, na których usytuowane są drogi powiatowe z mocy 
prawa oraz  w trybie przepisów szczególnych.  
 
W miarę potrzeb, przewiduje się dokonywanie podziałów nieruchomości oraz innych regulacji 
geodezyjnych nieruchomości stanowiących własność Powiatu Kłodzkiego.  
 
Planuje się prowadzenie procedur przetargowych. W przypadku zakończenia wynikiem 
negatywnym dwóch kolejnych przetargów Zarząd Powiatu Kłodzkiego będzie rozważał                  
w indywidualnych przypadkach organizowanie rokowań na zbycie nieruchomości, gdzie 
istnieje możliwość  rozłożenia zapłaty ceny sprzedaży na raty a tym samym pozyskanie 
większej liczby potencjalnych nabywców nieruchomości.  
 

Należy podkreślić, że prognoza dotycząca udostępniania i nabywania nieruchomości jest 

jedynie prognozą wyznaczającą kierunek działania, celem zapewnienia prawidłowego 

gospodarowania nieruchomościami powiatowymi.  Jednakże realizacja powyższego zależała 

będzie od wielu czynników, a w szczególności od koniunktury na rynku nieruchomości jak 

również od potrzeb i możliwości finansowych Powiatu Kłodzkiego.   
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b) Prognoza poziomu wydatków związanych z udostępnieniem nieruchomości zasobu 
oraz nabywaniem nieruchomości do zasobu.  

 
Prognoza wydatków związanych z udostępnianiem nieruchomości zasobu oraz nabywaniem 
nieruchomości  do zasobu została oparta na uchwale budżetowej na 2021 rok i ujęta w formie 
tabelarycznej.  Zgodnie z planem finansowym wydatków bieżących na 2021 rok tytułem 
gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości planuje się w łącznej wysokości 
103 800 zł (sto trzy tysiące osiemset złotych). 

 
WYDATKI BIEŻĄCE 

 
Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość (w zł) 

700   Gospodarka mieszkaniowa  103 800 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 103 800 

  4170 Wynagrodzenie bezosobowe  5 000 

  4210 Zakup materiałów i wyposażenia 300 

  4260 Zakup energii, wody, gazu  15 000 

  4270 Zakup usług remontowych  5 000 

  4300 Zakup usług pozostałych 30 000 

  4400 Opłaty za administrowanie lokalami 3 500 

  4430 Różne opłaty i składki 3 000 

  4480 Podatek od nieruchomości  10 000 

  4590 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych  30 000 

  4610 Koszty postępowań sądowych i komorniczych 2 000 

     

   RAZEM:  103 800 

 
Wydatki związane ze zbywaniem  oraz udostępnianiem nieruchomości zasobu – są to głównie 
koszty sporządzania operatów szacunkowych oraz dokumentacji geodezyjnej.  
W latach 2022-2023 wydatki związane z udostępnianiem nieruchomości z zasobu uzależnione 
będą od przeznaczonych na ten cel środków finansowych, jednakże założyć można że będą 
kształtować się na podobnym poziomie jak w roku 2021.  
 
W dniu 2.06.2020 r.  aktem notarialnym Powiat Kłodzki nabył za kwotę 3 000 000 (trzy miliony 
złotych) od Prowincji Polskiej Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego 
Św. Franciszka z siedzibą  w Ołdrzychowicach Kłodzkich nieruchomość zabudowaną położoną             
w Ścinawce Dolnej 17 z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Powiatu Kłodzkiego            
z zakresu opieki społecznej tj. dalszego prowadzenia domu pomocy społecznej o zasięgu 
ponadgminnym.  Cena zakupu rozłożona została na cztery raty: pierwsza rata w wysokości          
1 mln zł (jeden milion złotych) płatna do dnia 31.03.2021 r.; druga rata w wysokości 1 mln zł 
(jeden milion złotych) płatna do dnia 31.03. 2022 r.; trzecia rata w wysokości 0,5 mln zł (pięćset 
tysięcy złotych) płatna do dnia 31.03. 2023 roku.; czwarta rata w wysokości 0,5 mln zł(pięćset 
tysięcy złotych) płatna do dnia 31.03.2024 r.   
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WYDATKI MAJĄTKOWE W ROKU 2021 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość (w zł) 

700   Gospodarka mieszkaniowa 1 000 000 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1 000 000 

  6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 
budżetowych  

1 000 000 

  zadanie:   pn.” Zakup nieruchomości poł. w Ścinawce 
Dolnej 17 od Prowincji Polskiej Zgromadzenia 
Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu 
Regularnego Św. Franciszka z/s                                  
w Ołdrzychowicach Kłodzkich”                                  
– finansowanie środki własne 

1 000 000 

   RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE 1 000 000 

 
 
 

c) Prognoza poziomu wpływów osiąganych z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości.  
 

Prognoza wpływów  została oparta na uchwale budżetowej na 2021 rok. Prognozę wpływów 
obrazuje poniższa tabela: 

 

Dział Rozdział Paragraf Treść  Wartość        
(w zł) 

700   Gospodarka mieszkaniowa  9 689,00 

 70005  Gospodarka gruntami i nieruchomościami 9 689,00 

  0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, 
użytkowanie i służebności  

3 734,00 

  0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników 
majątkowych 

5 955,00 

   RAZEM: 9 689,00 

 
W latach 2022-2023 przewiduje się, że wpływy z gospodarowania nieruchomościami 
stanowiącymi własność Powiatu Kłodzkiego będą na podobnym poziomie co w roku 2021.  
 
Przewiduje się, że w czasie obowiązywania niniejszego planu, może nastąpić wzrost wysokości 
opłat z tytułu zawartych umów dzierżawy. Czynsze dzierżawne są corocznie waloryzowane        
w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.  
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Nieruchomości oddane  w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Kłodzkiego nie 

generują  w zasadzie dochodów ze względu na ich nieodpłatne przekazanie i ustawowe 

zwolnienia z ponoszenia  opłat z tytułu ustanowionego trwałego zarządu. Wyjątek stanowią:  

L.p.  Nazwa jednostki organizacyjnej Roczna opłata        
z tytułu trwałego 
zarządu (w zł) 

1. Dom Dziecka w Domaszkowie  316,20 

2. Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Kłodzku  

423,90 

3. Zespół Koedukacyjnych Placówek Opiekuńczo- 
Wychowawczych w Nowej Rudzie „Wspólnota Dziecięca 
Gromadka”  

273,30 

4. Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku 86,70 

5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku 345,25 

6. Dom Pomocy Społecznej w Jugowie  438,75 

7. Dom Pomocy Społecznej w Podzamku 485,10 

8.  Dom Pomocy Społecznej w Nowej Rudzie  1088,25 

9. Dom Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kłodzkiej  275,74 

 

W latach 2022-2023 nastąpi niewielki wzrost dochodów z tytułu trwałego zarządu w związku      

z ustanowieniem prawa trwałego zarządu dla nieruchomości DPS-u w Ścinawce Dolnej               

(w kwocie 58,50 zł).  

d) Prognoza dotycząca aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz opłat z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości.  

 
Powiat Kłodzki nie posiada gruntów oddanych w  użytkowanie wieczyste. Nie planuje się 
aktualizowania opłat z tytułu trwałego zarządu. Od opłat z tytułu trwałego zarządu 
nieruchomościami powiatowymi Rada Powiatu udzieliła 95% bonifikaty.  
Aktualizacja opłat wiąże się z koniecznością poniesienia przez Powiat kosztów sporządzenia 
operatów szacunkowych, które w końcowym rozliczeniu będą dużo wyższe niż zaktualizowana 
oplata roczna.  
 
Oddawanie nieruchomości w trwały zarząd na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych 

będzie się odbywało w zależności od potrzeb. Wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie 

wygaszenia trwałego zarządu odbywa się na wniosek jednostki organizacyjnej w przypadku 

zbędności części nieruchomości na realizacje zadań statutowych jednostek. Ma to miejsce             

w sytuacji sprzedaży nieruchomości, które do daty podpisania umowy w formie aktu 

notarialnego  pozostają w trwałym zarządzie jednostek. 
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III. PROGRAM ZAGOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCI ZASOBU.      
 

Program zagospodarowania nieruchomości  zasobu Powiatu Kłodzkiego na lata          

2021-2023 powinien stanowić swoistą strategię gospodarowania nieruchomościami 

powiatowymi w sposób racjonalny i zgodny z zasadami prawidłowej gospodarki. Ponadto 

powinien się on opierać na obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, podjętych 

uchwał Rady Powiatu i Zarządu Powiatu dotyczących gospodarowania nieruchomościami 

stanowiącymi własność Powiatu Kłodzkiego. Zaznacza się, że w stosunku do każdej 

nieruchomości rozstrzygnięcia o sposobie i formie jej zagospodarowania będą podejmowane 

indywidualnie. 

Program zagospodarowania nieruchomości zakłada kontynuowanie dotychczasowych umów 

dzierżawy i najmu. Ze sprzedaży wyłączeniu podlegają nieruchomości niezbędne do realizacji 

zadań własnych Powiatu.  

 
1) Nieruchomości wydzierżawione, co do których będą obowiązywały umowy                     

w okresie 2021 – 2023.  
                                                                                                                                     

Lp. Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie 
geodezyjne 

Okres 
obowiązywania 
dzierżawy 

Ustalony czynsz 
miesięczny  
netto 

1. Kłodzko, ul. Zawiszy 
Czarnego  
  

dz. nr 58 (AM-1), 
obręb Centrum 

od 21.06.2017 r. na  
czas nieoznaczony  

105,80 zł 

2. Kłodzko, ul. Traugutta 
  

cz. dz. nr 21/1     
(AM-1), obręb 
Centrum 

od 04.01.2021 r. do 
16.12.2023 r. 

125,00 zł 

3. Duszniki - Zdrój, ul. 
Sprzymierzonych 9a 
 
  

dz. nr 189/1 (AM-5), 
obręb Centrum 

od 16.08.2016 r. na 
czas nieoznaczony 

172,14 zł 

 
 

2)  Nieruchomości powiatu  oddane w użyczenie, które będą  kontynuowane w latach    
kolejnych        
 

Lp. Położenie 
nieruchomości 

Oznaczenie 
geodezyjne 
 

Okres 
obowiązywania  

Przeznaczenie nieruchomości 

1. 

Nowa Ruda, ul. 
Niepodległości 6-8,  
lokal użytkowy o pow.    
255,51 m2  
  

dz. 70/2, 
AM-1, 
 obręb       
4-Nowa 
Ruda  

umowa zawarta 
na czas 
nieoznaczony 
 
  

siedziba Powiatowego Centrum 
Psychologiczno-Pedagogicznego 
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2.  

Kłodzko, ul. Traugutta  

cz. dz. nr 
21/2,  
AM-1, 
obręb 
Centrum  
 

od 04.01.2021 r. 
do 03.01.2024 r.   

użyczenie na rzecz „Zespołu 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku  

3.  

Duszniki – Zdrój, ul. 
Sprzymierzonych  

dz. nr 
384/1,  
AM-12, 
obręb 
Centrum 

umowa zawarta 
na czas 
nieoznaczony  

użyczenie na rzecz „Zespołu 
Opieki Zdrowotnej” w Kłodzku 

  
 

3) Nieruchomości planowane do zbycia:  
 

oznaczenie 
nieruchomości  

położenie  opis  informacje dodatkowe 

dz. nr 63,               
AM-1, obręb 
Centrum 

Kłodzko, ul. 
Zawiszy 
Czarnego 2 

zabudowana 
budynkiem  
byłej przychodni  

zbycie w drodze przetargowej  

dz. nr 14,     AM-2, 
obręb Jurandów 

Kłodzko, 
rejon ul. 
Szpitalnej 

zabudowana ruinami 
budynków i budowli: 
agregatu, stacji pomp, 
oczyszczalni, zbiornika 
p/pożarowego 

zbycie w drodze przetargowej 

dz. nr 98/33,     
AM-3, obręb 4-
Nowa Ruda 

Nowa Ruda, 
ul. 
Obozowa  

zabudowana 
budynkiem użytkowym  

zbycie w drodze przetargowej 

dz. nr 4/9, nr 4/5, 
AM-1, obręb 
Niedźwiedna 

Bystrzyca 
Kłodzka, 
rejon ul. 
Floriańskiej 
  

niezabudowana zbycie w drodze przetargowej 

dz. nr 1/6, AM-1, 
obręb Boguszyn 

Boguszyn niezabudowana zbycie  

dz. nr 831/2, AM-
2, obręb Bożków 

Bożków zabytkowa część 
założenia ogrodowo-
parkowego 

zbycie  
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