
Zał.Nr ....
do Protokołu Nr .&>(HJ.Q.Vf 

z Sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 31.08.2004 r.

Uchwała Nr XXII/182/2004 r.

Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie cmentarza.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz na podstawie art. 13 ust.l, 
art. 37 ust. 3 oraz art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
jednolity tekst z 2000 r. Dz. U. Nr 46 poz. 543Z póź. zm.), Rada Gminy Lichnowy uchwala co 
następuje :

Wyraża się zgodę na zbycie w trybie bezprzetargowym na rzecz Parafii pw. św. Urszuli w 
Lichnowach działki nr 82 położonej w Lichnowach o pow. 5000 m2 nr KW 18931 stanowiącej 
cmentarz komunalnym, zabudowanej domem przedpogrzebowym wraz z przyległym terenem na 
wykorzystanie pod przyszłe groby.

Wyraża się zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 99% od wartości w/w nieruchomości 
określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Uchyla się uchwałę Nr XVI/142/2004 Rady Gminy Lichnowy z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie 
nieodpłatnego przekazania mienia komunalnego.

§ i .

§ 2 .

§3.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

» Działka nr 82 położona w Lichnowach o po w. 5000 m2 stanowi cmentarz komunalny, który 

od momentu wybudowania jest pod opieką Parafii na podstawie porozumienia z 1991 r.

Czynności związane z pochówkiem są realizowane przez Parafię, w skali roku odbywa się 

od 20 do 25 pogrzebów, z czego połowa na cmentarzu parafialnym. Administrowany przez Parafię 

cmentarz komunalny jest zadbany, wiele prac związanych z jego utrzymaniem wykonują 

mieszkańcy społecznie. Rada Parafialna złoży U wniosek o przekazanie cmentarza na własność 

Parafii. Rada Gminy podjęła uchwałę przekazującą w/w działkę na rzecz Parafii, jednak w świetle 

obowiązujących przepisów grunt o takim przeznaczeniu nie może być przedmiotem darowizny, 

może być jednak przedmiotem sprzedaży. Wykupienie cmentarza za pełną cenę ustaloną na 

podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza możliwości finansowe 

parafii, w związku z czym proponuje się udzielenie bonifikaty w wysokości 99 %. Gmina jako 

właściciel cmentarza nie czerpie dochodu z tytułu posiadania, ponosi jedynie koszty związane z 

utrzymaniem i eksploatacją terenu. Przejęcie cmentarza na własność parafialną będzie odpowiadać 

interesom społeczeństwa, ponieważ zapewni jego właściwe utrzymanie oraz niskie koszty opłat.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie stosownej uchwały.

mgr Waldemar Lamkowski


