
STANOWISKO NR 1/2018
RADY GMINY LIPIE

z dnia 27 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyrażenia poparcia na zawarcie porozumienia z Województwem Ślaskim w sprawie 
określenia warunków ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Lipie na 

nieruchomości położonej w Parzymiechach

Na podstawie § 25 ust. 2 pkt. 3 Statutu Gminy Lipie

Rada Gminy Lipie 
przyjmuje stanowisko 

§ 1. 

1. Rada Gminy Lipie wyraża poparcie dla zawarcia przez Wójta Gminy Lipie porozumienia 
z Województwem Śląskim w sprawie określenia warunków ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na 
rzecz Gminy Lipie na części nieruchomości położonej w Parzymiechach, oznaczonej jako działka 736/2, 
którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego stanowiska.

2. Na nieruchomości będącej przedmiotem porozumienia znajduje się Park w Parzymiechach wpisany do 
rejestru zabytków pod nr A/63. Obecnie teren parku jest zaniedbany, znajdują się w nim pozostałości 
dawnych obiektów dworskich oraz infrastruktury sportowej, które wymagają renowacji. Ponadto 
niekontrolowany rozrost krzewów doprowadził do zarośnięcia znacznej części parku, przez co zatarta 
została również dawna kompozycja zieleni, a rośliny straciły atrakcyjny pokrój.

Pozostawienie parku w rękach obecnych użytkowników doprowadzi do dalszej jego degradacji, 
dlatego od 2011r. podejmowane są przez lokalne władze działania w celu prawnego przekazania 
parku Gminie tj. ustanowienia nieodpłatnego użytkowania na rzecz Gminy Lipie w drodze aktu 
notarialnego.

Dzięki ustanowieniu tego prawa Gmina będzie mieć prawo do dysponowania terenem zajętym pod 
Park. Ww. porozumienie ma określać warunki na jakich ograniczonego prawo rzeczowe na rzecz 
Gminy ma zostać ustanowione. W związku z czym jego podpisanie jest konieczne i zasadne. Po 
przejęciu Parku na nieruchomości zostanie utworzony gminny park, który stanie się  miejscem 
wypoczynku dla całych rodzin. Przywrócenie dawnej świetności Parku, zwiększy atrakcyjność 
rejonu pod względem turystycznym i kulturowym. Naszym wielkim zobowiązaniem wobec 
przyszłych pokoleń jest troska o dziedzictwo kulturowe.

§ 2. 

Rada Gminy Lipie zobowiązuje Wójta Gminy Lipie do zawarcia porozumienia

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Lipie

Zbigniew Bystrzykowski
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