UCHWAŁA NR I / 7 /04
RADY GMINY W CHODZIEŻ
z dnia 20 lutego 2004 roku

w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Chodzież
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych
(Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr
6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz.
102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271)

Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje :
§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Chodzież do przejęcia od Skarbu Państwa na własność
Gminy Chodzież nieruchomości położonej w miejscowości Pietronki, oznaczonej numerem
geodezyjnym 35 o powierzchni 0,10.00 ha, ujawnionej w Księdze Wieczystej Kw Nr 27484
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży, stanowiącej cmentarz wpisanym do
rejestru zabytków pod numerem A-585 z dnia 9 marca 1989 roku.
§ 2. Przejęcie nieruchomości nastąpi :
1) na zasadach przewidzianych dla nabywania mienia komunalnego,
2) w związku z wykonywaniem zadań własnych gminy, związanych z utrzymaniem
cmentarzy gminnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E
do Uchwały Nr I / 7 /04
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 20 lutego 2004 roku
w sprawie przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa na własność Gminy Chodzież
Zamiar przejęcia na własność Gminy Chodzież nieruchomości położonej w
Pietronkach, oznaczonej numerem 35 o powierzchni 0,10.00 ha, stanowiącej zabytkowy
cmentarz, związany jest z realizacją zadań własnych gminy, do których należy między
innymi utrzymanie cmentarzy gminnych /na terenie wsi Pietronki brak cmentarza
wyznaniowego/.
Powyższe wynika z zapisu art. 7 ust. 1 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym.
Cmentarz w Pietronkach podlega ochronie i opiece, a obowiązkiem organów jednostek
samorządu terytorialnego jest między innymi :
-dbałość o dobra kultury,
-zabezpieczenie i utrzymanie zabytku oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie,
-prowadzenie prac konserwatorskich i robót budowlanych przy zabytku.
Gmina Chodzież pomimo, iż nie jest jeszcze właścicielem wyżej wymienionego cmentarza,
wzorowo dba o jego walory zabytkowe i stan zachowania ponosząc związane z tym
koszty.
Przeniesienie własności nieruchomości na rzecz Gminy Chodzież usankcjonuje faktyczną
troskę jej władz samorządowych o ten obiekt.
Zamiar przejęcia przez Gminę Chodzież zabytkowego cmentarza w Pietronkach, został
pozytywnie zaopiniowany przez Starostę Powiatu Chodzieskiego i Kierownika
Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Pile.
Biorąc powyższe pod uwagę uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

