
UCHWALA NrXXXVI/363/2006 


Rady Miejskiej w Toszku 


z dnia 30 maja 2006r. 


w sprawie: okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi~cymi 

wlasnosc Gminy-Miasta Toszel{ 

Na podstawie: 

• 	 art. 18 lIst. 2 pkt. 9 lit. "a", art. 40 lISt. 2 pkt. 3 i art. 41 lISt. 1 ustawy z dnia 8 marca 19901'. 
o samorzqdzie gminnym (tekstjednolity z 2001[. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z pain. zm.) 

w zwiqzkuz: 

• 	 art. 13, art. 14, art. 15, art. 25 us1. 1, art. 34 ust. 6, art. 68, art. 70 ust. 2 oraz art. 71 llSt. 3 
ustawy z dnia 21 sierpnia 19971'. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity z 2004r. 
Dz. U. nr 261, poz. 2603 z pain. Z111.) 

RADA MIEJSKA W TOSZKU 

uchwala CO nast~puje: 

Rozdzial I 


Postanowienia ogolne 


§ 1 

Uchwala okreSla szczeg610we zasady gospodarowania hieruchomosciami wchodzqcymi 

w sklad gminnego zasobu nieruchomosci, ,v zakresie nabywania, zbywania, obciqiania nieruchomosci 

oraz ich wydzieriawiania i wynajmowania na okres dllIZSZY nii 3 lata. 

§2 

Ilekroc w ustawie jest mowa 0: 

1) ustawie - rozumie siy przez to lIstawG z dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce 

nieruchomosciami (tekst Jednolity z 20041'. Dz. U. 111' 261, poz. 2603 z p6in. zm.); 

2) gminie bez blizszego okreslenia nalezy przez to rozllmiec GminG-Miasto 

Toszek; 

3) ustawie 0 wlasnosci lokali - rozumie siG przez to ustawG z dnia 24 czer"~'C;\ 


1994r. 0 wlasnosci lokali (tekst jednolity z 20001'. Dz. U. nr 80, poz. 903 z p6in. zm.); 


4) zasobie nieruchomosci - nalezy przez to rowmiec gminny zas6b 


nieruchomosci okreslollv \\' przcpisach lIstawv. 



Rozdzial II 


Zasady gospodarowania nieruchomosciami 


.. 
1. 	 Gospodarowanie nieruchomosciami wchodzqcymi w sklad gminnego zasobu nieruchomosci 

odbywa sil( w oparciu 0 przepisy powszechnie obowiqzujqce, przepisy prawa miejscowego, zgodnie 

z zasadami prawidlowej gospodarki, ze szczeg61nym uwzghidnieniem koniecznosci zapewnienia 

realizacji zadal1 publicznych i interesow wsp6lnoty samorzqdowej. 

2. 	 Zasobem nieruchomosci gospodaruje Burmistrz przy pomocy komorek organizacyjnych urzl(du 

dzialajqcych w oparciu 0 Regulamin Organizacyjny Urzl(du Miejskiego w Toszku, a takze gminnych 

jednostek organizacyjnych. 

3. 	 Gospodarujqc nieruchomosciami Burmistrz dokonuje w szczeg6lnosci: 

a) wyboru prawnej formy zbycia nieruchomosci osobol11 prawnym i fizycznym, 

b) oddania nieruchomosci jednostkom organizacyjnym nie posiadajqcym osobowosci 

prawnej, 

c) oddania nieruchomosci lub ich cZl(sci w dzieriawl(, najem lub uiyczenie, 

d) zawiera umowy cywilno - prawne. 

4. 	 Podstawl( gospodarowania nieruchomosciami stanowiqcymi wlasnosc Gminy stanowiq miejscowe 

plany zagospodarowania przestrzennego gminy. 

§4 

1. 	 Przy zbywaniu nieruchomosci z wylqczeniem przypadk6w okreslonych ustawq Burmistrl. 

przeprowadza przetarg w jednej z form, 0 kt6rych mowa w ustawie. 

2. 	 Wyb6r fonny przetargu naleiy do Bunnistrza. 

3. 	 Burmistrz zobowiqzany jest wliczyc w cenl( nieruchomosci koszty zwiqzane z przygotowaniem 

nieruchomosci do sprzedazy. 

Rozdzial III 


Nabywanie nieruchomosci do gminnego zasobu 


§s 

1. 	 Burmistrz moze nabywac nieruchomosci pod kazdym tytulem prawnym do gminnego zasobll 

nieruchomosci, uwzgll(dniajqc wynikajqce z miejscowych plan6w zagospodarowania 

przestrzennego cele rozwojowe i potrzeby Gminy, w szczeg61nosci na realizacjl( budownictwa 

mieszkaniowego oraz zwiqzanych z tym budownictvvem url.qdzen infrastruktury technicznej, 

a takze na realizacjl( innych celow publicznych. 

2. 	 Burmistrz kierujqc sil( postanowieniami ust. 1 bel. zgody Rady Miejskiej moze nabn'· 

nieruchomosci na wlasnosc lub uzytkowanie wiecl.yste Gmim" 



a) 	 w celu realizacji wydatkow inwestycyjnych zakupow inwestycyjnych, uj((tych 

w budzecie Gminy na dany rok, 

b) 	 w celu realizacji zadan wlasnych Gminy, 

c) 	 w celu modernizacji lub budowy drog publicznych oraz dla ureglilowania stanu 

prawnego/rog gminnych, 

d) 	 w drodze zamiany i darowizny. 

3. 	 Przedmiotem nabycia, 0 kt6rym mowa W list. 2, moze bye odpowiednio cala nierucholUose 

alba jej cz((se. 

4. 	 Cena nie1'uchomosci nabywanych odplatnie, llstalona b((dzie mi~dzy stronami w drodze rokowa6 

w opa1'ciu 0 operat szacunkowy sporz"dzony przez rzeczoznawc(( majqtkowego. 

§6 

Zasady okreslone w § 5 stosuje si(( odpowiednio w przypadku ustanowienia na rzecz Gminy 

ograniczonych praw 1'zeczowych na nieruchomosciach stanowiqcych wlasnose osob trzecich. 

Rozdzial IV 


Zbywanie nieruchomosci i oddawanie 


ich w uzytkowanie wieczyste 


Burmistrz moze zbywae nieruchomosci w trybie na zasadach okreslonych w lIstawie 

oraz zgodnie z zasadami niniejszego rozdziaill. 

Uzytkowanie wieczyste moze bye ustanowione, jezeli konieczne jest osiqgni((cie jednego 

z nast((pujqcych cel6w: 

a) 	 kont1'ola sposobu i terminow zagospodarowania nieruchomosci, 

b) 	 llatrakcyjnienie oferty inwestycyjnej Gminy, 

c) 	 osiqgni((cie wysokich oplat rocznych ze wzgl((du 11a spodziewany wzrost wartosci 

n ieruchomosci. 

§8 

1. 	 W razie rozlozenia zaplaty ceny sprzedazy nieruchomosci lub pierwszej oplaty z tytulu oddania 

grllntu w uzyikowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na raty, wysokose pie1'wszej raty nie 

moze bye l1izsza niz 20% ceny. Raty mogq bye splacone w okresach miesi((cznych, kwartalnych lub 

rocznych, przy czym terminem platnosci jest ostatni dzie6 danego okrestl, z zastrzezeniem 

postanowiell § 20 niniejszej llchwaly. 

2. 	 W przypadkll oddania nieruchomosci gruntowej W llzytkowanie wieczyste ustala si((, ze stawka 

procentowa pierwszej oplaty z tytulu IIzytkowania wieczystego gruntu wynosi 25% eem' 

nieruchoIl1osci gruntowej. Stawka t<1 nie dotyezy nieruchomosci, dla kt6rveh .v:vsol<osc stawek 

proccntowych zostala llstalona w ustawic. 



§9 

Wylqczeniu ze sprzedazy lub przekazaniu w uzytkowanie wieczyste podlegajq nieruchomosci 

gminne: 

1) przekazane solectwom, 

2) 

3) 

straznice asp,
•

obiekty lub lokale: 

a) przekazane jednostkom organizacyjnym gminy, 

b) przekazane pocimiotom realizujqcym ustawowe zadania gminy, 

c) przekazane przedmiotom realizujqcym zadania 0 charakterze uzy1:ecznosci 

publicznej, 

4) lokale wynaj~te jako so~jalne, polozone w budynkach uiytecznosci publicznej, 

§1O 

1. 	 Wyraza si~ zgod~ na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomosci, jezeli nieruchomo8c jest 

sprzedawana: 

a) 	 osobom fizycznym i osobom prawnym, kt6re prowadzq dzialalnosc charytatywnq, 

opiekunczq, kulturalnq, leczniczq, 08wiatowq, naukowq, badawczo-rozwojoWq, 

wychowawczq, sportowq lub turystycznq na cele niezwiqzane z dzialalnosciq 

zarobkowq, a takze organizacjom pozytku publicznego na cele prowadzonej 

dzialalnosci poiytku publicznego, w wysokosci 90% ceny, 

b) 	 na rzecz Skarbu Pallstwa, alba na rzecz jednostki samorzqdu terytorialnego, 

w wysokosci 95% ceny, 

c) kosciolom i zwiqzkom vvyznaniowym, majqcym uregulowane stosunki z panstwem, 

na cele dzialalnosci sakralnej, w wysokosci 95% ceny. 

2. 	 W przypadku oddania nieruchomosci w t1zytkowanie wieczyste osobom i na cele wymienione 

w ust. 1 ¥vyraza si~ zgod~ na udzielenie bonifikaty od piel.VVszej wplaty i oplat rocznych w wySOk08ci 

95% ceny. 

RozdzialV 


Przekazywanie nieruchomosci w dzierzaw~ i najem, 


na podstawie innych tytul6w prawnych oraz obciqzania 


nieruchomosci 


§u 

1. 	 Burmistrz kierujqc si~ zasadami racjonalnej gospodarki mieniem oraz wzgl~dami ekonomicznymi 

moze przekazywac nieruchomosci 050bol11 prawnym i fizycznym w dzierzaw~ i najem oral. 

udost~pniac je na podstawie innych tytlll6w prawnych, w tym W lIzyczenie. 

2. 	 Dzierzawa i najem nieruchomosci, na okres po\\'-yzej 3 lat nast~ptlje w drodze przetargll 

z zastrzezeniem § 12 niniejszej uchwah·. 



3. 	 Przetarg oglasza, organizuje i przeprowadza Burmistrz ",-rybierajqe jego formE; oraz okreslajC)c 

warunki ""'Ydzieriawiania Iub ""'Ynajmowania nieruehomosci w ogloszeniu 0 przetargu. 

4. 	 Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podsta\"E; do zawarcia ummvy. 

5-	 Jezeli dwa kolejne przetargi nie przyniosll rezultatu Burmistrz ma prawo do ""'Ylonienia najemcy 

lub dzieriawcy w drodze• rokowan . 

§ 12 

W trybie bezprzetargo""'Ym ""'Ydzieri:awiane i ,vynajmowane s'1 nieruchomosei: 

1. 	 na rzeez os6b Iub ich nast<;pc6w prawnych, kt6re ""'Ybudowaly na podstawie 

pozwolenia na budoWE;, na gruncie gminy staly lub tymczas0""'Y obiekt budowlany , 

2. 	 na cele rolnicze, ogrodnicze Iub urzqdzenia zieleilc6w, ogr6dk6w przydomo""'Ych, 

3. 	 na rzecz innej jednostki samorzC)du terytorialnego luh Skarbu Panstwa, 

4. 	 na rzecz kIub6w sporto""'Ych i stowarzyszen z terenu Miasta-Gminy Toszek, 

5. 	 pod lokalizacj~ tablie Iub urzlldzell rekIamo""'Ych, 

6. 	 na cele prowadzenia dzialalnosci nie zarobkowej, w szczeg6Inosci charytatywnej, 

kulturalnej. oswiatowej i sportowej, 

7. 	 na rzecz podmiotu, kt6ry jako jedyny swiadczy uslngi danego rodzaju na terenie 

miasta lub solectwa w ktorym poloiona jest dana nieruchomosc, 

8. 	 na rzecz podmiotu, kt6ry poniesie koszty remont6w i modernizacji nieruchomosci 

z wlasnych srodk6w. 

§ 13 

Nieruchomosc oddaje si~ w dzierzawE; na czas nieoznaczony. Oddanie nieruchomosci na czas 

oznaczony moze nastqpic w przypadkach uzasadnionych illteresem gminy. 

§ 14 

Warunki i oplaty z tytulu dzierzawy grunt6w lub najl11u usta!a siE; w drodze przetargu. W przypadku 

przekazania nieruchomosci w trybie bezprzetarg0""'Yl11 w ul110wie zawieranej przez Burmistrza 

z osobq prawnq lub fizycznq. 

§ 15 

1. 	 Czynsz z tytulu dzierza\vy lub najl11U w trybie bezprzetargow)!l1l ustala siE; na poziol11ie stawek dla 

nieruchomosci 0 podobnYl11 rodzaju uiytkowania, lokalizacji i stanie technicznym przYiE;tych 

odrE;bnymi przepisami. 

2. 	 W przypadku ustalenia stawki czynszu dzierzawnego lub najmu w drodze przetargu - stawka 

okreslona w ust. Ijest stawkq wywolawczq. 

3. 	 W przypadku, gdy przetarg zakoI1czyl si~ ""'Ynikiem negatywnym, alba me doszedl do skutku 

z powodu braku oferentow Burmistrz Toszka do II przetargu moze obnizyc stawkE; czynsZll 

dzieria,vy !lIb najmu 0 10%, a do rokowall 0 20% stawki okreslonej w ust. 1. 



L 

§ 16 

W uzyezenie mogq bye oddawane nieruehomosei gminnym osobom prawnym oraz innym podmiotom 

na eele publiezne lub zwiqzane z realizaej<1 zadall wlasnyeh Gminy oraz jednostkom organizacyjnym 

nie posiadajqeym osobowosei prawnej, na eele zwiqzane z ieh dzialalnosciq statutowq. 

RozdzialVI 


Sprzedaz lokali Inieszkalnych i uzytkowych 


§ 17 

Lokale mieszkalne i uzytkowe podlegajq sprzedaiy, gdy: 

L spos6b ieh wykorzystania lub przeznaezenia Sq zgodne z miejseowym planem 

zagospodarowania przestrzennego , 

2. 	 w ehwili przeznaezenia do sprzedazy nie zostaly wydane przez organ nadzoru 

budowlanego deeyzje 0 wylqezeniu z uiytkowania lub deeyzje 0 rozbi6ree budynku, 

w kt6rym Sq usytuowane te lokale. 

§~18 

Deeyzj~ 0 przeznaezeniu do sprzedazy lokalu mieszkalnego lub uzytkowego podejmuje Burmistrz 

Toszka w drodze zarzqdzenia, podajqcego do publieznej wiadomosci wykaz nieruchomosci 

przeznaczonyeh do zbycia. 

2. 	 Pierwszenstwo w nabyeiu loka1i uzytkow),ch stanowiqcych wlasnose Gminy, przeznaczonyeh 

do sprzedaiy przysluguje najemcom lub dzieriawcom prowadzqcym dzialalnosc gospodarcz,! 

w tyeh lokalach, po uplywie trzech lat od daty zawareia umo\"Y najmu lub dzierzawy. 

3. 	 Sprzedai na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego lub uzytkowego moie nastqpic, gdy nie wyst~pujq 

zaleglosci ezynszowe a w przypadku lokali uiytkowych takie zaleglosci z tytulu zobowiqzan 

podatkowych wobec gminy. 

4. 	 Do sprzedaiy w drodze przetargu przeznaeza si~ wolne lokale uiytkowe. 

5. 	 Koszty zwiqzane z zawarciem umow), sprzedaiy lokalu tj. oplat~ notarialnq, koszty zalozenia ksi~gi 

wieczystej zakupionego lokalu ponosi nabywca. 

6. 	 Pobiera si~ zaliezk~ w \"Ysokosei 1.000,00 zl (slownie: tysiqc zlotych) na poezet przygotowania 

umowy sprzedaiy lokalu, w tym: wypisy i wylYSy z operatu ewideneji gruntow i budynk6w, operat 

szaeunkowy, inwentalyzaej~. W razie odstqpienia od zawareia Ul1l0WY notarialnej pobrana zaliczka 

nie podlega zwrotowi. 

§ 19 

1. 	 Rada Miejska wyraia zgod~ na lldzielenie przez Burmistrza bonifikaty od ceny sprzedawanego 

lokalu mieszkalnego, ustalonej przez rzeczoznawcf; majqtkowego, w wysokosci: 

a) 	 40 % od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkaeh, w ktolyeh znajduje si~ 110kal 

mieszkalny, przy jednorazowej wplaeie przed zawarciem lll1lO\"Y sprzedazy. 

6/q 



Gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedazy zachodzi koniecznosc WalOlyZacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 40 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc waloryzacji 

kaucji. 

b) 	 30 % od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w ktorych znajduje si~ 110kal 

mieszka~ny, jezeli ,vykup nast~puie w ratach, z tym ze I rata wynosi 20 % natomiast 

pozostala kwota wraz z odsetkami llstalonymi przez Burmistrza Toszka zostaje 

rozloi.ona na okres 5 lat. 

Gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedai.y zachodzi koniecznosc waloryzacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 40 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc waloryzacii 

kaucji. 

c) 	 55 % od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w kt6rych znajduje si« od 2 do 

4 lokali mieszkalnych, przy jednorazowej wplacie przed zawarciem umowy 

sprzedaiy. 

Gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedai.y zachodzi koniecznosc waloryzacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 55 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc waloryzacji 

kaucji. 

d) 	 40 % od wartosci lokalll sprzedawanego w blldynkach, w kt61ych znajduje si« od 2 do 

4 lokali mieszkalnyeh, jezeli ,vykllP nast«puje w ratach, z tym i.e I rata '-Vyl1osi 

20 % natomiast pozostala kwota wraz z odsetkami ustalonymi przez Burmistrza 

Toszka zostaje rozloi.ona na ok res 5 lat. 

Gdy w lokalu przeznaczollym do sprzedai.y zachodzi koniecznosc waloryzacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 40 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc waloryzacji 

kaucji. 

e) 	 70 % od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w kt6rych znajduje si« wi~cej 

nii 4 lokale mieszkalne, przy jednorazowej wplacie przed zawarciem tIl110wy 

sprzedaiy. 

Gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedazy zachodzi koniecznosc waloryzacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 70 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc walOlyzacji 

kaucji. 

f) 	 50 % od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w kt61ych znajduje si« wi~cej 

niz 4 lokale mieszkalnc, jezeli wykup nast«puje w ratach, z tym i.e I rata 'Nynosi 

20 % natomiast pozostala kwota wraz z odsetkami ustalonymi przez Burmistrza 

Toszka zostaje rozloi.ona na okres 5 iat. 

Gdy w lokalu przeznaczonym do sprzedazy zachodzi koniecznosc waloryzacji kaucji 

mieszkaniowej bonifikata 50 % ceny lokalu pomniejszona jest 0 wartosc walOIyzacji 

kaucji. 

2. 	 Pod poj«ciem "wartosc waloryzocji kOllcji mieszkaniowej", 0 ktorej mowa w punktach: .,a" ., t" 

rozumie si« kwot~ stanowi,!cq r6znic« pomiydzy kauc.!,! WalOlyZOWanq w kwocie ustalonej 

w porozumieniu z najemcq, a kv,·ot'l kancji mieszkaniowej wplaconej przez najemc« przed 

12 listopada 1994r. w wysokosci nominalncj. 



§ 20 

1. 	 Sprzedaz lokalu uzytkowego odbywa sic: za gotowk~ lub na wniosek najemcy, moze zostae 

rozlozona na raty. 

2. 	 IN przypadku sprzedazy lokalu uzytkowego w systemie ratalnym: 

a) zaplata ceny nastC:Pllje w dwoch ratach, przy czym pierwsza w wysokosci•
min. 50% - winna bye lliszczona przed zawarciem aktu notarialnego, 

b) 	 pozostala naleznose winna bye uregulowana w terminie do 1 rokll liczqC 

od dnia podpisania aktu notarialnego. 

Rozdzial VII 


Przepisy koncowe 


§ 21 

IN sprawach nieobjc:tych niniejszq uchwalq majq zastosowanie przepisy ustawy. 

§ 22 

Zobowiqzuje si~ Burmistrza do przedkladania Radzie Miejskiej sprawozdania dotyczqcego obrotll 

nieruchomosciami stanowiqcymi wlasnose gminy do dnia 30 kwietnia kazdego roku 

kalendarzowego. 

Tracq moc: 

1. 	 Uchwala nr XXIII / 245 / 04 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 2004[. w sprawie: 

zasad sprzedazy zasiedlonych 10kali mieszkalnych stanowiqcych wlasnosc Gminy-Miasta Toszek 

zmieniona Uchwal'l nr XXIX / 292 / 05 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 27 wrzesnia 2005r. 

w sprawie: zmian w uchwale Rady Miejskiej w Toszku Nr .XXIII / 245 / 04 z dnia 28 grudnia 

20041". Regulamin sprzedazy zasiedlonych lokali mieszkalnych stanowiqcych wlasnose Gminy

Miasta Toszek, z zastrzezeniem, ze do spraw wszcz~tych na podstawie wniosk6w 

o wykupienie lokali mieszkalnych ich najemcom, zloionych przed dniem 31 grudnia 

20041'. stosuje siC( przepisy Uchwaly nr X / 80 / 99 Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia 1 czerwca 19991'. w sprawie: okreslenia zasad sprzedaiy lokali mieszkalnych 

stanowi~cych wlasnosc Gminy Toszck. 

2. 	 Uchwala nr XI / 121 / 2003 Rady Miejskiej w Toszkll z dnia 9 grudnia 2003[. w sprawie zasad 

sprzedazy komunalnych lokali uzytkowych, bc:dqcych przedmiotem najmu lub dzierzawy 

zmieniona Uchwalq nr XXXIV / 347 / 2006 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 28 lutego 20061'. 

w sprawie zmiany uchwaly dotycz<:}cej zasad sprzedazy komunalnych lokali lliytkowych bc:d<}cych 

przedmiotem najmlllllb dzierzawy. 



3. 	 Uchwala nr XXIX / 308 / 2001 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 29 maja 2001r. w sprawic: 

okreSlania zasad nabywania, zbywania i obciqzania nieruchomosci gruntovvych oraz ich 

wydzieriawiania lub najmu. 

.. 
Wykonanie uchwaly powierza si~ Burmistrzowi. 

§ 25 

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym Wojew6dztwa 

Slqskiego. 

RArrtLl;rNY 	
v 

mJ 'IIa~l'; fajdUk 



U C H W A L A Nr .~~.~J.H.f.~.1§.IZo10 
Rady Miejskiej w Toszku 

z dnia J.1k.',J):e-I.m:g, 3,0 II 0.,. 

w sprawie: zmiany uchwaly dotyczltcej zasad gospodarowania nieruchomosciami 
stanowiltcymi wlasnosc Gminy - Miasta Toszek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a", art. 40 ust.2 pkt.3 i art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 
1990r. 0 samomtdzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z pOm. zm.) w 
ZWi1lZku z art.l3, art. 14, art.15, art.25 ust.l, art.34 ust.6, art.68, art.70 ust.2 oraz art.71 ust.3 ustawy z 
dnia 21 sierpnia 1997r. 0 gospodarce nieruchomosciami (tekstjednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 
2603 z poi.n.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§1 
W uchwale Nr XXXVII363/2006 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 
okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiltcymi wlasnosc Gminy - Miasta 
Toszek (Dz. Urz. Wojewodztwa Sl<l,Skiego Nr 88, poz. 2493 z pom. zm.) wprowadza siC( 
nastC(pujltce zmiany: 
1) w rozdziale II § 4 skresla siC( pkt 3. 
2) w rozdziale V § 12: 

a. 	 zmienia siC( pkt 9, ktory otrzymuje brzrnienie: 
"9 na rzecz dotychczasowego dzierzawcy lub najemcy, gdy po umowie zawartej na czas 

oznaczony do 3 lat strony zawierajlt kolejnlt umOWC(, ktorej przedmiotem jest ta sarna 
nieruchomosc a dzierZawca lub najemca wywiltZuje siC( ze zobowi~ fmansowych 
wynikajltcych z dotychczasowej umowy dzierZaWY lub najmu". 

b. dodaje siC( kolejne punkty w brzmieniu: 

"10 na rzecz nastC(pcow prawnych dotychczasowych najemcow i dzierZawcow". 

"11 w celupoprawienia warunkow zagospodarowania nieruchomosci przyleglej lub jej 


czC(sci, stanowiltcej wlasnosc, oddanej w UZytkowanie wieczyste, trwaly zarZl:\.d, 
dzierzawC(, najem." 

"12 na rzecz kosciolow i zwil:\.Zkow wyznaniowych, majltcych uregulowane ustawowo 
stosunki z pallstwem na cele dzialalnosci sakralnej". 

"13 na rzecz podmiotow dla realizacji celow publicznych okreslonych w ustawie z dnia 
21 sierpnia 1997r 0 gospodarce nieruchomosciarni (tekstjednolity z 2004r. Dz.U. 
Nr 261, poz. 2603 z pom. zm.)". 

3) w rozdziale VI §18 skresla siC( pkt 6. 

§2 
Wykonanie uchwaly powierza siC( Burmistrzowi Toszka. 

§3 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dienniku UrzC(dowym Wojewodztwa SlltSkiego. 


§4 
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia. 

Rt.P~tr,:?fAWNY 
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