
UCHWAŁA NR XIII/72/2016
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW

z dnia 17 marca 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości
gruntowej na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego

w Chorzewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz.U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1890) oraz art.13 ust. 2 i ust. 2a w związku z art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 
sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2015r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016r. poz. 
65) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia 
Bożego w Chorzewie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kiełczygłów, położonej w 
obrębie ewidencyjnym Chorzew oznaczonym jako działka gruntu nr 601/2 o powierzchni 2,0000 ha, dla której 
Sąd Rejonowy w Wieluniu VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Pajęcznie prowadzi księgę 
wieczystą KW./SR2W/00000025/13/001, w celu założenia i utrzymania cmentarza.

§ 2. Umowa darowizny podlega odwołaniu w przypadku nie wykorzystania nieruchomości na cel, o którym 
mowa w § 1.

§ 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz koszty związane z dokonaniem wpisów w księdze 
wieczystej poniesie Gmina Kiełczygłów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Swędrak
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Uzasadnienie

do uchwały Nr XIII/72/2016 z dnia 17 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości gruntowej na rzecz Parafii Katolickiej pod wezwaniem Miłosierdzia

Bożego w Chorzewie

Nieruchomość gminna położona w obrębie gruntów Chorzewa, oznaczona jako działka nr 601/2 o łącznej
powierzchni 2,0000 ha znajduje się na obszarze przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego pod budowę cmentarza parafialnego (symbol planu ZC).

Parafia Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chorzewie, zwróciła się z prośbą o
przekazanie wskazanego gruntu na jej rzecz na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami. Przepis ten daje możliwość rozdysponowania nieruchomości w drodze darowizny na
cele publiczne. Zgodnie z art. 6 pkt 9 powołanej ustawy jednym z takich celów jest założenie i
prowadzenie cmentarza. Cel taki określa się w umowie a w przypadku nie zrealizowania wskazanej
inwestycji darowiznę można odwołać.

Parafia Katolicka pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Chorzewie jest parafią powstałą w 2010 roku i
nie posiada cmentarza. Docelowy obiekt będzie służył mieszkańcom, a wspólnota parafialna systemem
gospodarczym zarządzać nim będzie przy minimalnych kosztach własnych. Ze względu na prowadzone
inwestycje Gmina Kiełczygłów nie może sobie pozwolić na budowę i utrzymanie cmentarza komunalnego.
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