
Uchwała Nr XXXIX /223/17 

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie 
nieruchomości zajętych pod wodociągi gminne stanowiących mienie Gminy Baćkowice. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit a ustawy z dnia ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 37, ust.4 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016, poz. 2147 
z późn. zm.) Rada Gminy Baćkowice uchwala, co następuje: 

*1 

Wyraża się  zgodę  na odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie 
nieruchomości przeznaczonych pod świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę  na 
działkach położonych w obrębie: 

Modliborzyce 	- dz. o nr ew. 254/2 i 273/3, 
Gołoszyce 	 - dz. o nr ew. 117/1 i 119, 
Olszownica 	- dz. o nr ew. 631/2, 

- Zerniki 	 - dz. o nr ew. 108/1, 
Baćkowice 	 - dz. o nr ew. 304, 
Piórków 	 - dz. o nr ew. 410/1 i 411/2, 
Piórków Kolonia 	- dz. o nr ew. 442/2, 443/1, 444/2 i 444/3. 

wraz z urządzeniami i siecią  wodociągową  na terenie Gminy Baćkowice. 

§ 2 

Przedmiotowe nieruchomości wraz z kompletną  siecią  i urządzeniami wodociągowymi 
wydzierżawione zostaną  na okres 4 lat, z przeznaczeniem pod świadczenie usług zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę. 

3  

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

* 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie: 

Do Uchwały Nr XXXIX/223/17 z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego na wydzierżawienie nieruchomości zajętych pod 

wodociągi gminne stanowiących mienie Gminy Baćkowice. 

Przedmiotowe nieruchomości wraz z kompletną  siecią  i urządzeniami wodociągowymi 
przeznaczone są  pod świadczenie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę. 

Gmina Baćkowice nie posiada zakładu gospodarki komunalnej obsługującego inwestycje celu 
publicznego. 

Wydzierżawienie nieruchomości z odstąpieniem od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
umowy powyżej trzech lat, może nastąpić  za zgodą  rady. 

Zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym, sprawdzonym w praktyce dzierżawcą  
gwarantuje bezpieczną  eksploatację  sieci i urządzeń  wodociągowych oraz prawidłowe funkcjonowanie 
usługi zaopatrzenia w wodę  mieszkańców i instytucji z terenu Gminy Baćkowice. 
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