
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY BOGORIA

z dnia 27 listopada 2017 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na działalność 
usługowo – handlową

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

Rada Gminy w Bogorii uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na wydzierżawienie:

1) nieruchomości gruntowej o powierzchni 200 m2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 
524 w miejscowości Bogoria przy ulicy Rynek 5 z przeznaczeniem na prowadzenie stacji paliw,

- dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat bez przeprowadzenia postępowania przetargowego.

§ 2. Upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy oraz ustalenia czynszu dzierżawnego i jego waloryzacji 
w czasie trwania dzierżawy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/21/2014 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na działalność usługowo – handlową.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Bogorii i wchodzi w życie 
z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Maciej Tutak
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Uzasadnienie

do Uchwały Nr ...............

Rady Gminy w Bogorii

z dnia 27 listopada 2017 roku

W związku z upływem okresu podjęcia Uchwały Nr III/21/2014 Rady Gminy w Bogorii z dnia
30 grudnia 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej
o powierzchni 200 m2 zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym 524 w miejscowości Bogoria przy
ulicy Rynek zachodzi potrzeba uzyskania zgody Rady Gminy na dalsze wydzierżawienie w/w
nieruchomości.

Na działce o nr ewidencyjnym 524 w miejscowości Bogoria znajdują się zbiorniki przeznaczone na
prowadzenie stacji paliw. Od ponad 30 lat przedmiotowa nieruchomość była wydzierżawiona na rzecz
F.U.H. „Stacja Paliw”, Tadeusz Rzeszutko, ul. Przemysłowa 12 w Tarnowie. Przez okres trwania umowy
Dzierżawca ponosił koszty w postaci dokonania stosownych modernizacji (w tym wyposażenia stacji
w zabezpieczenia przed przenikaniem produktów naftowych do gruntu, wód powierzchniowych
i gruntowych oraz urządzenia służące do pomiaru i monitorowania stanów magazynowych, przecieków)
niezbędnych do prowadzenia w/w działalności. Prowadzenie stacji paliw w Bogorii ma istotne znaczenie
dla lokalnej społeczności. Udzielenie zgody na dalszą dzierżawę pozwoli kontynuować działalność
w zakresie sprzedaży paliw, a to zapewni dostęp do paliw płynnych mieszkańcom gminy Bogoria.

W związku z powyższym wyrażenie zgody przez Radę Gminy na wydzierżawienie w/w nieruchomości
dotychczasowemu dzierżawcy jest zasadne.
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