
Uchwa ł a Nr VIII/36/19 
Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 20 maja 2019r. 

w sprawie nabycia nieruchomości. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lita ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506) Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1 

Wyraża się  zgodę  na nabycie, na rzecz Gminy Baćkowice, nieruchomości gruntowej położonej 
w Obrębie Nieskurzów Nowy Gminy Baćkowice oznaczonej numerami działek 143 i 144 
o łącznej powierzchni 0,3500 ha, na poprawę  funkcjonalności i powiększenie nieruchomości 
stanowiącej własność  Gminy Baćkowice. 

§ 2 

Wydatki związane z nabyciem nieruchomości okreś lonej w § 1 mają  pokrycie w dziale 700 
rozdział  70005 § 6060 wydatków budżetowych Gminy Baćkowice w 2019 roku. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



uzasadnienie 

do uchwały nr VIII/36/19 

Rady Gminy w Baćkowicach 

z dnia 20 maja 2019r. 

Przedmiotem uchwały jest nieruchomość  niezabudowana, stanowiąca własność  
prywatną, położona w obrębie Nieskurzów Nowy oznaczona numerami działek 143 i 144 

o łącznej powierzchni 0,3500 ha. 

Nieruchomość  jest nabywana w celu realizacji zadań  publicznych gminy — w celu 

poprawy warunków funkcjonowania nieruchomości stanowiącej własność  Gminy Baćkowice. 

Gmina Baćkowice jest właścicielem nieruchomości graniczącej z nabywaną  

nieruchomością  z trzech stron, oznaczonej między innymi numerami działek: 141/1, 141/2, 

145, 146. 

Nabycie przedmiotowej nieruchomości sprawi, że dotychczas posiadana przez Gminę  
nieruchomość  stanie się  bardziej atrakcyjna i wpłynie na zwiększenie moż liwości 

inwestycyjnych gminy. 

Nieruchomość  gminna sąsiadująca bezpoś rednio z nabywaną  nieruchomością  w chwili 

obecnej wykorzystywana jest w części na prowadzenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej 

Wielofunkcyjnej przez Powiat Opatowski, częściowo udostępniona w formie najmu i dzierżawy. 

Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się  także boisko. 

Koszty związane z nabyciem nieruchomości zostały zabezpieczone w budżecie gminy 

na 2019 rok. 
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