
Uchwała Nr VIII/35/19 

Rady Gminy w Ba ć kowicach 

z dnia 20 maja 2019r. 

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019r., poz. 506), w związku z art.13 ust.1 i art.37 ust.4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018r., poz. 2204 ze zm.) Rada 
Gminy uchwala, co następuje: 

§ ł  

1.Wyraża się  zgodę  na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości 
stanowiącej własność  Gminy Baćkowice położonej w obrębie Baćkowice Gmina Baćkowice 
oznaczonej numerem działki 181/7 obejmującej lokal użytkowy o powierzchni 24,90 m2  oraz 
grunt niezbędny do korzystania z przedmiotowego lokalu o powierzchni 25 m2, na 
prowadzenie działalności gospodarczej — zakładu kosmetycznego, na rzecz przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność  gospodarczą  jako Firma eM STUDIO KOSMETYCZNE EMILIA 
WOŁOWIEC ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nr 123 lok.26, 25-432 Kielce. 
2.Wyraża się  zgodę  na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
dzierżawy nieruchomości, o której mowa w ust. 1. 
3.Szczegółowe oznaczenie przedmiotu dzierżawy określone jest w załączniku do niniejszej 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Baćkowice. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do uchwały Nr VIII/35/19 

Rady Gminy w Ba ć kowicach 
z dnia 20 maja 2019r. 

W dniu 06.05.2019r. do Wójta Gminy Baćkowice zwróciła się  Pani Emilia Wołowice 
prowadząca działalność  gospodarczą  pod Firmą  eM STUDIO KOSMETYCZNE EMILIA 
WOŁOWIEC ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego, nr 123 lok.26, 25-432 Kielce z wnioskiem 
o wynajem lokalu o powierzchni 24,90 m2, na potrzeby zakładu kosmetycznego na czas 
nieoznaczony. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom najemcy oraz w związku z faktem, że działalność  
ta będzie związana z korzystaniem z niezbędnego do jej funkcjonowania gruntu, postanowiono 
również  o jego wydzierżawieniu. 

Funkcjonowanie kolejnego przedsiębiorcy przyniesie gminie wpływy z tytułu czynszu 
jak też  podatku od nieruchomości. 

Przedmiot dzierżawy spełnia wymogi do prowadzenia tego rodzaju działalności 
i w związku z tym zasadne jest wyrażenie zgody na bezprzetargowe wydzierżawienie. 
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