
Uchwała Nr XXIII/114/20 

Rady Gminyw Baćkowicach

z dnia 30 czerwca 2020r.

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 2020r.; poz. 713); w związku z art.13 ust.l i art.37 ust.4 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020r., poz. 65 ze zm.) Rada Gminy 
uchwala; co następuje:

§1

1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej 
własność Gminy Baćkowice obejmującej część o powierzchni 467 m2 z działki oznaczonej 
numerem 181/5 obrębu Baćkowice Gminy Baćkowice, na rzecz Pani Agnieszki Rutkowskiej 
działającej pod firmą POŚREDNICTWO MARKETINGOWE PRODUKCJA mgr Agnieszka 
Rutkowska Jacentów 101, 27-580 Sadowię.
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.

Krzysztof G



Uzasadnienie 
do uchwały Nr XXIII/114/20 

Rady Gminy w Baćkowicach 
z dnia 30 czerwca 2020r.

Zgoda na bezprzetargowe wydzierżawienie nieruchomości związana jest z tym, że 
oddanie w dzierżawę gruntu o powierzchni 467 m2 obejmującego część działki nr 181/5 
obrębu Baćkowice Gminy Baćkowice poprawi przedsiębiorcy warunki korzystania z 
dzierżawionego lokalu o powierzchni 251,46 m2 znajdującego się na przedmiotowej działce. 
Nieruchomość gruntowa objęta niniejszą uchwałą będzie stanowić zaplecze dla firmy 
przeznaczone do składowania materiałów.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały uważa się za w pełni uzasadnione.
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Załącznik graficzny 
do uchwały Nr XXIII/114/20 
R-adyGrmny w Baćkowicach 
z dnia 30 czerwca 2020r.
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PRZEWODNfeŁ
/ Rady GminyNiniejszy wydruk nie stanowi dokumentu w rozumieniu przepisów prawa 

wydrukowano w serwisie backowice.e-mapa.net dnia 2020-06-17 14:32:33
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