
 
Uchwała   Nr XII/159/2008 
Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 15 lutego 2008 r. 

w sprawie :wyrażenia zgody na przywrócenie własności nieruchomości 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), oraz art. 61 i  art. 63 ustawy z 
dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. Nr 29, poz. 154 z późniejszymi zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy Pawłowice nr 
XV/216/2004 z dnia 12.03.2004r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia             i obciążania 
nieruchomości stanowiących mienie Gminy Pawłowice oraz ich wydzierżawiania, najmu na okres 
dłuższy niż 3 lata oraz oddawania mienia w użyczenie, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego oraz Komisję Działalności Społecznej  

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala: 

§ 1 

1. Wyrazić zgodę na przywrócenie własności nieruchomości terenu sołectwa Pawłowice, 
oznaczonych jako działki:  

• Działka 786/9 o pow. 4000 m2 k.m. 2 dod. 1, stanowiąca własność Gminy Pawłowice; 
• Działka 2299/81 o pow. 2945 m2 k.m. 1 dod. 2, stanowiąca własność Gminy Pawłowice. 

 
2. Przywrócenie własności nieruchomości następuje na rzecz parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. 
Jana Chrzciciela w Pawłowicach. 
 
3. Przywrócenie własności nieruchomości odbędzie się w ramach postępowania przed Komisją 
Majątkową w trybie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Uzasadnienie do Uchwały Nr XII/159/2008 z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody 

na przywrócenie własności nieruchomości 

 
Na wniosek z 1990 roku Parafii Rzymskokatolickiej parafii pw. Św. Jana Chrzciciela p Pawłowicach 

toczy się przed Komisją Majątkowa w Warszawie postępowanie regulacyjne o przywrócenie własności 
nieruchomości położonej w Pawłowicach.  
Gmina Pawłowice jest uczestnikiem postępowania. 
Na rozprawie w dniu 9 listopada 2007r. Komisja postanowiła zobowiązać strony do prowadzenia negocjacji 
ugodowych. 
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