
UCHWAŁA NR X(68)2019
RADY GMINY DYNÓW

z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
nieruchomości oznaczonej numerem 2468/10 położonej w miejscowości Ulanica.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami) i art. 24 ust. 5 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 19 października 1991 roku 
o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 817 z późn. 
zm.) Rada Gminy w Dynowie uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie z Zasobu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zajętą pod 
cmentarz, nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 2468/10 o pow. 0,16 ha, 
położonej w miejscowości Ulanica, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w stosunku do której prawo 
własności wykonuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, dla której prowadzona jest księga wieczysta 
RZ2Z/00050453/8 przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych 
z siedzibą w Tyczynie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów.

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

Działka nr 2468/10 położona w miejscowości Ulanica stanowi miejsce pochówku osób zmarłych

podczas epidemii cholery w 1873r. Na nieruchomości znajduje się krzyż oraz kamień z tablicą

upamiętniającą tamto wydarzenie.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) utrzymanie cmentarzy komunalnych i zarzadzanie nimi

należy do właściwych wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), na których terenie cmentarz jest

położony.

Przejęcie wyżej wymienionej nieruchomości na rzecz Gminy pozwoli na uporządkowanie działki

i zagospodarowanie jej w sposób należyty i godny dla uczczenia miejsc pochówku.
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