
ZAR.Zt\DZENIE Nr 2 93 / 2 009 

Burmistrza Toszka 

z dnia 22 grudnia 2009r ° 

w sprawie przeznaczenia lokalu mieszkalnego do sp.ozedaZy 
na rzecz najemcy w drodze bezprzetargowej oraz ogloszenia 

wykazu lokali przeznaczonycb do sprzedaiy ° 

Dzialai!\c na podstawie : 

1. 	 art. 30 ust. 1 i ust . 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 0 sa morz'jdzie gminn~~l) 
( tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr. 142 poz. 1591 z p6in. zm.), 

2. 	 art . 13 ust. 1, alt. 28, art. 34, art. 35 oraz art. 37 ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. 
o gospoda rce nieruchomosciami (tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr. 261 poz. 2603 z pOin. zm.) 

3. 	 Uchwaly Rady Miejskiej w Toszku nr XXVI / 318 / 09 z dnia 30 czerwca 2009r. w spra wie 
przeznaczenia do sprzedazy lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych ich najemcorn 

4. 	 Uchwaly Rady Mi ejskiej w Toszku nr XXXVI / 363 / 2006 z dnia 30 maja 2006 r. w ,pra,,;e 
okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiqcymi wlasnosc Gmilly-1VLiasta 
Toszek 

z a rz~ d za m 

1. 	 Przeznaczam do sprzedazy lokal mieszkalny polozony w Boguszycach przy ul. Toszeckiej 
1, wyrnieniony w wykazie stanowiqcym zalqcznik do mmeJszego zarzqdlenia 
wraz ze sprzedaiq nieruchomosci, zabudowanej budynkiem, w kt6rym znajduje si~ 
przedmiotowy lokal. 

2. 	 Wyiej wymieniony budynek stanowi wlasnosc Gminy - Miasta Toszek, sprt eclaz 
nast~puje na pisernny wniosek Najemcy 0 kupno zajrnowanego lokalu mieszkalnego. 

3. 	 Wykaz nieruchomosci (stanowiqcy zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia) podlega 
wywicszeniu na okres 21 dni na tablicy ogloszen Urz~du Gminy Toszek, a ponadto 
informacj~ 0 wywieszeniu wykazu podaje si~ do publicznej wiadomosci przez ogloszcnie 
w prasie lokalnej. 

4. 	 Za rzqdzenie wchodzi w zycie z dniern podpisania. 



Zal<,!cznik do Zarzqdzeni a nr 293/ 2009 
Burrnistrza Toszka z dnia 22.12.::!.009r. 

WYKAZ ZABUDOWANEJ NIERUCHOMOSCI STANOWll\CEJ WLASNO$(: 

GMINY-MIASTA TOSZEK, PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAZY 


W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ NA RZECZ NAJEMCY 


Na podstawie alt. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami 
( tj . z 2004 r. Dz . U. Nr 26 1, poz. 2603 z p6in. zm.) 

BUI-mistrz Toszka 

podaje do publicznej wiadornosci, ze z zasobu nierucho mosci GlninyTos::tck :r.oslalu 


przeznaczona do sprzedazy nastt(pujqca n ierucholnosc! 


1. 	 Polozenie nieruchoTTlOsci: 

Boguszyce, gmina Toszek 

2. OZTlaczenie nieruchoTTIOSci wedmq ksieqi wieczystei oraz katustru ni~ruchQnlOsci: 

• 	 nr 181/8 0 pow. 0 ,0741 ha, k.m. 1, obrc;b Boguszyce, KW nr GL1G/0 0091233/ 3 
KW nr GL1G/ 00091233/ 3 

3. Qpis nieruchoTTlOsci: 

Nieruchomosc zabudowana jest budynkielll mieszkalnym jednorodzinnym cz~sciowo 
podpiwn iczonym, palterowym z czc,sciowo uzytkowym poddaszem oraz budynkielll 
gospodarczym. Budynek w niezadowalaj~cY lll stanie technicznym, zawilgocony. Lokal miesr.kal ny 
sklada si~ z: 5 pokoi, przedpokoju, spiia rni, lazienki, kuchni, korytarza ° lqcznej powierzchni 
uzytkowej 152,63 m2 Do nieruchomosci przynalezy r6wniez budynek gospodarczy ° powierzchn i 
niytkowej 34,40 m2 w zlym stanie technicznym. 

Dzialka wyposazona w przyl'lcza: prqdu i wody. 

4. 	 Przeznaczenie nieruchol1l0Sci w miejscowum planie zagosnodarQIt'onin 
p,'zestrzennego: 

Dzialka poloiona jest na terenie oznaczonym symbolem 3MUu - teren mieszkaniowo-tlslugowy, 
istniejC!ca zabudowa do uzupelnien w obszaracb zwartego zainwcstowania i vv lukach 
budowlanych. 

5. 	 Cena nabycia lokalu mieszkalnego z pomieszczeniami przynaleinynli i gruntem jest wartost: 
okreslona przez rzeczoznawce,: majqtkowego. Wartosc nieruchomosci llstalona zostala na kwote,: 
22 1.300,00 zl w tym: wartose gruntu 22.120,00 zI a wartose budynku 199.180,00 zl 

6. Informacje 0 pJ"-Leznaczeniu do sprzedazy 

tryb bezprzetargowy na rzeez najemcy wraz ze sprzedazq nlamkowej ez~sei gruntu. 

7. 	 W zwi'lzku z art. 34 ust. 1 powolanej na wst~pie ustawy pierwszenstwo w nabyciu nieruchomnsci , 
z zastrzezeniem art. 216a, przysluguje osobie, kt6ra jest poprzednim wlascicielem zbywanej 
nieruchomosci pozbawionym prawa wlasnosci tej nieruchomosci przed dn iem 5 grudnia 1990 r. 
albo jego spadkobierc~ i w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykallI tj od dnia 
31.12.2009 r. do dnia 11.02.2010 r. zlozy stosowny wn iosek. Zlozeni e wniosku po Ul)lywie lego 
terminu , spowoduje utrate,: uprawnienia do przyznania pierwszenstwa w nabyciu \'I.\\' . 

nieruchomosci. 

Niniejszy wykaz wywiesza sic, na urz~dowej tabJiey ogloszen w siedzibie Urz~du Miejskiego 
wToszku, na okres 21 dni, tJ. od dnia 31.12.2009 r. do 21.0 1.2010 r. 

przez ogloszenie 
w "Dzienniku Zachod nim"oraz na stronie intern etowej gminy. 
Informac.i~ ° wywieszeniu wykazu podaje s i~ do pubJicznej 


