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Uchwała Nr     /……./2016 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2016 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                             

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości  położonych w  Winowie  i  w 

Górkach                 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j 

Dz.U. z 2016 r., poz. 446), art. 13 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm) RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, 

co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny: 

1) nieruchomości gruntowej zabudowanej   położonej w Winowie oznaczonej jako działka numer 
2080/26, arkusz mapy 1, obręb Winów, gm. Prószków, dla której prowadzona jest księga 
wieczysta KW nr OP1O/00032883/1, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego w 
Winowie. 

2) nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Górkach  oznaczonej jako działka numer 
539/5 arkusz mapy 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00021559/1 oraz 
nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Górkach oznaczonych  numerami 
działek 540/5, 541/6 arkusz mapy 4, obręb Górki, gm. Prószków, dla których prowadzona jest 
księga wieczysta KW nr OP1O/00076897/2, i działki numer 542/6, arkusz mapy 4 obręb Górki, dla 
której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00021559/1  na rzecz Rzymskokatolickiej 
Parafii  p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej  w Chrząszczycach. 

§ 2 

Darowizny nieruchomości zostaną dokonane w celu prowadzenia katolickich cmentarzy 

wyznaniowych. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Eugeniusz Kowaluk 

       Zastępca Burmistrz 

             Anna Wójcik 



UZASADNIENIE 

Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na dokonanie darowizny nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Winowie, oznaczonej jako działka numer 2080/26, arkusz mapy 1, obręb 

Winów, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego w Winowie oraz  nieruchomości 

gruntowej zabudowanej położonej w Górkach  oznaczonej jako działka numer 539/5 arkusz mapy 4 

oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Górkach oznaczonych  numerami 

działek 540/5, 541/6 i 542/6, arkusz mapy 4, obręb Górki na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. 

Matki Boskiej Szkaplerznej  w Chrząszczycach z przeznaczeniem na katolicki cmentarz wyznaniowy.  

 

    Nieruchomość w Winowie oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka 

nr 2080/26, arkusz mapy 1, obręb Winów.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XXXI/290/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów, działka nr 2080/26 w Winowie 

oznaczona jest symbolem: ZC – cmentarz. 

Nieruchomości w Górkach oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 539/5, 

540/5, 541/6, 542/6, arkusz mapy 4, obręb Górki. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, działki nr 539/5, 540/5, 541/6, 

542/6 w Górkach oznaczone są symbolem: ZC – cmentarz. 

    Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie przedmiotowych nieruchomości na cel cmentarza 

wystąpiły Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Winowie i Rzymskokatolicka Parafia  p.w. 

Matki Boskiej Szkaplerznej  w Chrząszczycach. 

 

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

z 2015 r. poz. 1774 z póżn. zm.) nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne; 

w umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana; w przypadku 

niewykorzystania nieruchomości na ten cel, darowizna podlega odwołaniu. Darowizny dokonuje 

organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego za zgodą rady.  

 

Zastępca Burmistrza 

      Anna Wójcik 
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Uchwała Nr     /……./2016 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2016 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                             

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki i  ustalenie ceny 

                              

Na podstawie art. 42 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498) oraz na 

podstawie §5 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/348/2014  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 

2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących 

własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 

lub na czas nieoznaczony RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Górkach  

oznaczonej jako działka numer 539/5 arkusz mapy 4, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW 

nr OP1O/00021559/1 oraz nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Górkach 

oznaczonych  numerami działek 540/5, 541/6 arkusz mapy 4, obręb Górki, gm. Prószków, dla których 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00076897/2, i działki numer 542/6, arkusz mapy 4 

obręb Górki, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00021559/1  na rzecz 

Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej  w Chrząszczycach w kwocie 1,23 zł brutto 

z przeznaczeniem na katolicki cmentarz wyznaniowy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Prószkowie. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

       Zastępca Burmistrz 

             Anna Wójcik 



Uzasadnienie: 

 Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Górkach  oznaczonej jako działka numer 539/5 arkusz mapy 4 oraz 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Górkach oznaczonych  numerami działek 

540/5, 541/6 i 542/6, arkusz mapy 4, obręb Górki na rzecz Rzymskokatolickiej Parafii  p.w. Matki 

Boskiej Szkaplerznej  w Chrząszczycach z przeznaczeniem na katolicki cmentarz wyznaniowy wraz z 

określeniem ceny za jaką nastąpi sprzedaż tej nieruchomości.  

     Nieruchomości w Górkach oznaczone są w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr 539/5, 

540/5, 541/6, 542/6, arkusz mapy 4, obręb Górki. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XXXI/291/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Górki, działki nr 539/5, 540/5, 541/6, 

542/6 w Górkach oznaczone są symbolem: ZC – cmentarz. 

     Sprzedaż nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego m.in. pod katolickie cmentarze wyznaniowe, na rzecz 

kościelnych osób prawnych została uregulowana w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku 

Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169 ze zm.), które to 

przepisy ustawy, są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów  ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).  

    Zgodnie treścią art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169 ze zm.):  

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 

a przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele wskazane w ust. 1 (m.in. grunty 

przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod katolickie cmentarze 

wyznaniowe), będą oddawane w użytkowanie wieczyste albo podlegały sprzedaży kościelnym 

osobom prawnym na ich wniosek. 

3. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na te cele mogą być 

sprzedawane za cenę ustaloną uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku tej jednostki. 

   Ponadto zgodnie z  §5 ust. 3 Uchwały Nr XLIV/348/2014  Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 

października 2014 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości 

stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania, a także wynajmowania na czas oznaczony 

dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony : Zbycie nieruchomości w formie sprzedaży, której wartość 

wyszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego przekracza 100 000 zł wymaga zgody rady.  

    Określona wartość rynkowa przez rzeczoznawcę majątkowego  działek gruntowych nr 539/5, 

540/5, 541/6, 542/6 w Górkach  przekracza  kwotę 100 000 zł.  

         Zatem, w związku z wnioskiem Parafii o przekazanie działek pod cmentarz, możliwe jest 

odpłatne jej przekazanie przedmiotowego gruntu (sprzedaż), za cenę, którą ustali Rada Miejska w 

Prószkowie.  

Zastępca Burmistrza 

      Anna Wójcik 
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Uchwała Nr     /……./2016 

RADY  MIEJSKIEJ  w  PRÓSZKOWIE 

z dnia  …………… 2016 roku 

                                                                                                                                                                                                                                                             

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  działki  i  ustalenie ceny 

Na podstawie art. 42 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1169, z 2014 r. poz. 498) oraz na 

podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz.U. z 

2016 r., poz. 446) RADA MIEJSKA w PRÓSZKOWIE uchwala, co następuje:  

§ 1 

Wyraża się zgodę na  sprzedaż  nieruchomości gruntowej zabudowanej   położonej w Winowie 

oznaczonej jako działka numer 2080/26, arkusz mapy 1, obręb Winów, gm. Prószków, dla której 

prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP1O/00032883/1, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej 

Ducha Świętego w Winowie, za cenę w kwocie 1,23 zł brutto z przeznaczeniem na katolicki cmentarz 

wyznaniowy  

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Prószkowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skarbnik Gminy 

Dorota Staniów 

     Radca prawny  

Andrzej Dąbrowski 

       Zastępca Burmistrz 

             Anna Wójcik 



Uzasadnienie: 

 Przedmiotem uchwały jest wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej 

zabudowanej położonej w Winowie, oznaczonej jako działka numer 2080/26, arkusz mapy 1, obręb 

Winów, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego w Winowie, z przeznaczeniem na 

katolicki cmentarz wyznaniowy wraz z określeniem ceny za jaką nastąpi sprzedaż tej nieruchomości.  

Powyższa nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 2080/26, 

arkusz mapy 1, obręb Winów.  

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą 

Nr XXXI/290/2001 Rady Gminy w Prószkowie z dnia 24 września 2001r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Winów, działka nr 2080/26 w Winowie 

oznaczona jest symbolem: ZC – cmentarz. 

Z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie przedmiotowej nieruchomości na cel cmentarza wystąpiła 

Parafia Rzymskokatolicka Ducha Świętego w Winowie.  

Sprzedaż nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego przeznaczonych w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego m.in. pod katolickie cmentarze wyznaniowe, na rzecz kościelnych 

osób prawnych została uregulowana w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do 

Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169 ze zm.), które to przepisy 

ustawy, są przepisami szczególnymi w stosunku do przepisów  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 

gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.).  

Zgodnie treścią art. 42 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169 ze zm.):  

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, 

a przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego na cele wskazane w ust. 1 (m.in. grunty 

przeznaczone w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod katolickie cmentarze 

wyznaniowe), będą oddawane w użytkowanie wieczyste albo podlegały sprzedaży kościelnym 

osobom prawnym na ich wniosek. 

3. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przeznaczone na te cele mogą być 

sprzedawane za cenę ustaloną uchwałą odpowiedniej rady lub sejmiku tej jednostki. 

Zatem, w związku z wnioskiem Parafii o nieodpłatne przekazanie działki nr 2080/26 w Winowie pod 

cmentarz, możliwe jest odpłatne przekazanie przedmiotowego gruntu (sprzedaż), za cenę, którą 

ustali Rada Miejska w Prószkowie.  

Ponieważ na terenie miejscowości Winów nie ma cmentarza proponuję, by sprzedaż działki nr  

2080/26 w Winowie pod cmentarz, na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej Ducha Świętego w Winowie, 

nastąpiła przez Gminę za cenę w kwocie 1,23  zł brutto.  

Wartość rynkowa określona  przez rzeczoznawcę majątkowego działki gruntu nr 2080/26 w Winowie 

nie przekracza 100 000 zł.  

Zastępca Burmistrza 

      Anna Wójcik 

 

 


