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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY TURAWA 

z dnia 25 listopada 2021 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w drodze darowizny nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Turawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. 
2021 r. poz. 1372/ w związku z art. 13 ust. 2 i 2 a i art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2020r. poz 1990 z późn. zm.) Rada Gminy Turawa uchwala co 
następuje: 

§ 1. 1.  Wyraża się zgodę na przekazanie w  drodze darowizny na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii Św. 
Józefa Robotnika w  Osowcu - Węgrach nieruchomości objętej księgą wieczystą nr OP1O/00075843/2 
składającej się z  działek oznaczonych numerami: 

1) 149, a.m. 1, obręb Osowiec, o  pow. 0,3880  ha; 

2) 163/12, a.m. 3, obręb Osowiec, o  pow. 0,1710 ha. 

2. Na opisanej w ust. 1 nieruchomości znajduje się cmentarz komunalny wraz z kaplicą pogrzebową. 

3. Darowizny opisanej w ust. 1 nieruchomości następuje w celu prowadzenia cmentarza wyznaniowego. 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa. 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z  dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Turawa 

 
 

Robert Sobczyk 
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UZASADNIENIE

Ksiądz Tadeusz Muc - proboszcz Parafii Św. Józefa w Osowcu - Węgrach zwrócił się do Wójta

Gminy Turawa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz parafii działki nr 149, a.m. 1, obręb

Osowiec na której zlokalizowany jest cmentarz komunalny, oraz działki nr 163, a.m. 3, obręb Osowiec

stanowiącej las i zabudowanej kaplicą pogrzebową, w celu przejęcia zarządu nad cmentarzem.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przyjętym uchwałą Rady Gminy Turawa

Nr V/32/2007 z dnia 09.03.2007 r. działka nr 149 na której zlokalizowany jest cmentarz oznaczona jest

symbolem 2ZC - cmentarze, natomiast działka 163/12 zabudowana kaplicą pogrzebową symbolem 10ZL -

lasy i zadrzewienia.

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego mogą być przedmiotem darawizny

na cele publiczne. W myśl art. 6 pkt. 9 cytowanej wyżej ustawy, do celów publicznych zalicza się m.in.

utrzymywanie cmentarzy. Darowizny nieruchomości gminnych dokonuje jej organ wykonawczy za zgodą

rady.
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