
Projekt 
 
z dnia  5 sierpnia 2020 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA HAJNÓWKA 

z dnia 23 lipca 2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Miejskiej Hajnówka 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713) i art. 13 ust. 1, ust. 2 i 2 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(Dz.U. z 2020 r.  poz. 65, poz. 284, poz. 471, poz. 782) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie na rzecz Kościoła Chrześcijan Baptystów Zbór w Hajnówce darowizny 
prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka, położonej w Hajnówce 
w obrębie 6 Judzianka Stara, oznaczonej numerem geodezyjnym 3 o powierzchni 1,6322 ha z przeznaczeniem 
pod budowę cmentarza. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hajnówka. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady Miasta 
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Hajnówka

Plan  zagospodarowania  przestrzennego  miasta  Hajnówka  przewiduje
założenie zespołu cmentarzy w obrębie Poryjewo i Stara Judzianka. Gmina
Miejska  w  wyniku  kilkuletnich  starań  nabyła  w  drodze  zakupu  lub
wywłaszczenia  za  odszkodowaniem  tereny  pod  założenie  cmentarzy
prawosławnego  i  katolickiego  i  przekazała  grunty  na  rzecz  Parafii
Prawosławnej i Katolickiej.

Do Burmistrza Miasta Hajnówka zwrócił się z prośbą Przewodniczący Rady
Zboru  Kościoła  Chrześcijan  Baptystów  o  przydzielenie  działki  na  rzecz
Kościoła  Chrześcijan  Baptystów.  Jednocześnie  zapewnił,  że  na  nowym
cmentarzu  będą  dokonywane  pochówki  innych  zmarłych  osób,  których
rodzina i bliscy będą zainteresowani pochówkiem na tym cmentarzu.

Gmina  Miejska  zakupiła  w  tym  celu  działkę  oznaczoną  numerem
geodezyjnym 3 o powierzchni 1,6322 ha położoną w obrębie 6 Judzianka
Stara, zachodzi więc potrzeba przekazania przedmiotowej działki  na rzecz
Kościoła.

 






