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Uchwała Nr  ..................... /21 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

z dnia .......................... 2021 roku 

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku.   

Na podstawie art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020.1990 z późn. zm.). 
 

Sejmik Województwa Podkarpackiego  

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wyraża się zgodę na dokonanie darowizny na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lesku nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Lesko gm. Lesko, 

oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr  864/4 

o pow. 0,0047 ha zabudowanej figurą przydrożną św. Jana Nepomucena, powstałej 

w  wyniku podziału działki nr 864/1 o  pow. 1,6424 ha objętej księgą wieczystą  

nr KS1E/00036198/2. 

§ 2 

 

Nieruchomość opisana w § 1 będzie darowana na cel publiczny związany z opieką nad 

nieruchomością wpisaną w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych miasta gminy 

Lesko pod nr 4040/1/003/02. Ponadto obiekt ten jest położony w obrębie zabytkowego 

parku zamkowego w Lesku wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A-82 z 1967r. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego. 

 

§ 4 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Lesku zwrócił się z prośbą o przekazanie części nieruchomości stanowiącej 

własność Województwa Podkarpackiego, położonej w obrębie Lesko gm. Lesko, 

zabudowanej figurą przydrożną św. Jana Nepomucena. 

 Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

niniejszy wniosek. 

Zgodnie z decyzją podziałową, wydzielenia działki nr  864/4 zabudowanej 

kapliczką św. Jana Nepomucena  położonej w  Lesku dokonano w celu przekazania 

jej na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  

w Lesku. 

Wartość księgowa przedmiotu darowizny wynosi 423,00 zł. 

Zgodnie z art. 13 ust. 2 i 2a w związku z art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), 

nieruchomości mogą być przedmiotem darowizny na cel publiczny - opieka nad 

nieruchomościami stanowiącymi zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami. 

 

https://sip.lex.pl/#/search-hypertext/16798871_art(6)_1?pit=2021-11-02

