
BURr ISTRZ rOSZKA ZARZ1\DZENIE Nr 38/2012
ul B s wa Cnrobr~go 2 

014- 1 Ai T~'" BURMISTRZA TOSZKA 
z dnia 06 rnarca 2012 r. 

w sprawie przeznaczenia nicruchomoSci do oddania w dzierZawf oraz ogloszenia wykazu 
nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierzawf, bf dl/cych wlasnoscil/ Gminy Toszek 

Dzialajqc na podstawie: 
• 	 art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) 
. art.35 ust .1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. °gospodarce nieruchomosciami (Dz. U z 

2010 r. or 102, poz. 651 z pMn. zm.) 
Zarzqdzenia Nr 	29/2007 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie 

ustalenia stawki najmu i dzierzawy grunt6w stanowiqcych wlasnosc Gminy - Miasta 
Toszek 

zarzlldzam 

§ 1 

Przeznaczyc do oddania w dzierZaw~, nieruchomosc wyszczeg6lniona, w wykazie nieruchomosci 
stanowiqcym zalqcznik do niniejszego zarz<ldzenia. 

§2 

Wykaz nieruchomosci ,0 kt6rym mowa w § 1 podJega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urz~dzie 
Miej skim w Toszku w okresie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci poprzez 
zamieszczenie w Biuletynie infomlacji Publicznej a takZe zamieszczenie informacji 0 

wywieszeniu wykazu w "Dzienniku Zachodnim" oraz w spos6b zwyczajowo przyj~ty. 

§3 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kiero"mikowi Referatu Gospodarki 
Nieruchomosciami,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska 

§4 

Zarz<ldzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 



Za1'lcznik nr do. Zarz'ldzenia nr 38/2012 
Burmistrza Toszka z dnia 06 marca 2012 r. 

WYKAZ NIERUCHOMOSCI 
PRZEZNACZONYCH DO DZIERZAWY 

l.Oznaczenie i powierzchnia nieruchomosci. 

a) miejsce pDtDzenia - TDszek 

b) Dznaczenie geDdezyjne: 


dzialka nr 1525/22 8 0. pDW. 0,0043 ha k. m.1 Dbrf,'b TDszek KW 24026 
2. Opis nicruchomosci: 

PrzedmiDtem dzierzawy jest CZf,'SC dzialki nr 1525 /228 w TDszku przy ulicy GJiwickiej 
na kt6rej pDsadDwiony jest kiDSk RUCH 

3. Przeznaczenie nieruchomosci i spos6b jej zagospodarowania: 
ZgDdnie z ustaleniarni miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegD Gminy TDszek 
zatwierdzDnym Uchwala Nr IV 143 /2003 Rady Miejskiej w TDszku z dnia 28 stycznia 2003 roku w 
sprawie planu zagDspDdarDwania przestrzennegD teren6w zainwestDwanych i rozwojDwych Miasta 
TDszek, przedmiDtDWY teren jest zapisany pDd symbDJami : 2-ZP. 
11 Przeznaczenie pDdstawDwe 

a) zielen urzqdzDna 
21Przeznaczenie dDpuszczalne 

a) urz'ldzenia i sieci infrastruktury technicznej 
b) istniej'lca zabudDwa uslugDwa 
c) urvtdzenia i sieci uzbrojenia terenu 

3) Zasady zabudDwy i zagDspDdarDwania teren6w: 

a) w Ddniesieniu do. 1- ZP DbDWi'lZUj'l przepisy rDzdzialu 4 niniejszej uchwaly dDtycz'lCe stref "A2" 

i'"OW" 
b) dzialania na Dbiekcie wpisanym do. rejestru zabytk6w - "igura sw. .lana Nepomucena po. 

uzgDdnieniu Sl'lskiego Wojew6dzkiegD KonserwatDra Zab)'tk6w, 

c) zagospodarowanie zie1eni'l urz'ldzon'l wzbDgacDn'l elementami malej architektury, 

d) zakaz zabudowy Dbiektarni kubaturDwymi , PDza istniej~c'l zabudDW'l w Dbrf,'bie 2- ZP, 

4. Okres obowhp:ywania dziertawy: na okres do 3 lat 
5. Wysokosc oplat z Iytulu dzierzawy : 
Czynsz dzierZawny wynDsi w wysDkDsci 100,00 zt nettD + 23% VAT miesi..,cznie, zgodnie z 

Zarz'ldzeniem nr 29/2007 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2007r w sprawie ustal enia stawki 
czynszu najmu i dzienawy grunt6w stanDwi'lcych wlasnosc Gminy - Miasta Toszek, wg stawki 
100,00 zl netto + 23% VAT miesif,'cznie 
Stawka czynszu pDdlega rewaloryzacji cDrocznie 0. sredniDTDczny wzrDst cen tDwar6w i uslug 

konsumpcyjnych za rok pDprzedni , publikowany przez Prezesa GUS. 
Opr6cz czynszu Dzienawca, b..,dzie ZObDWi'lzany uiszczac pDdatek Dd nieruchomDsci . 
6. Termin wnoszenia oplat : do. kDnca maja kazdegD roku. 


