
UCHWALA NR XVIlIJ190/2012 

RADY MIEJSKlEJ W TOSZKU 


z dnia 28 marea 20 12 r. 

w sprawie: okresJenia zasad gospodarowania nierucbomosciami stanowi~cymi wlasnosc Gminy 

Na podstaw ie art.18 ust.2 pkl 9 li t. "a", artAO ust.2 pkt3 , artA I ust.1 i anA2 ustawy z dnia 8 marea 1990 , 
o samorZltdzie gminnym (Dz. U. z 200 I r. N r 142, poz. 1591 z pozr..zm.), w zw iqzku z art. I 1 ust. l , art.i3 ust.l , 
art.34 ust.6, ust.6a, lIst. 6b, art.37 ustA, art.6 8 ust.lb ustawy zd nia 21 sierpni a 1 997r. 0 go spodaree 
nieruehomoseiami (tekst jedn. Dz.U. z 201 Or, Nr I 02, poz. 65 1 z p6±n.zm.) 

Rozdziall. 

Postanowienia ogolne 


§l. 

Uehwala okres la zasady gospodarowani a nieruehomosci ami wehodz'leymi w sklad gminnego zasobu 
ni eruchomosc i w zakresie nabywania, zbywan ia, obci'tienia nieruchomosci oraz ieh wydzierzawiania 
i wy najmowania. 

§ 2. 

lIekroc w uehwale jes t mowa 0: 

I) ustawie - rozumie s i ~ przez to ustaw~ z dnia 21 sierpn ia 1997r. 0 gospodaree nieruchomoseiami (Iekst jedn. 

Dz.U. z 20 10r, NrI02, poz. 65 1 z p6in. zm.). 

2) gminie bez blizszego okreS lenia - nalezy przez to rozumiec Gminy Toszek. 

3) zasobie nieruchomosc i - naleZy przez to rozumiec gminny zas6b nieruchomosci okreslony w przepisach 

ustawy. 

Rozdzial2. 

Zasady gospodarowuia nierucbom os ciami 


§ 3. 

1) Gospodm'owanie nieruchomosc iami wchodzqcymi w sklad gminnego zasobu nieruchomosci od bywa siy 

w oparciu ° przepi sy powszech nie obowiqzuj &.ce, przepisy prawa miejscowego, zgodnie z zasadal i 

prawidlowej gospod arki ze szezeg61nym uwzgl~dnieniem koniecznosci zapew ni enia realizacji zadac 

publieznych i interesow wspolnoty samorz'ldowej. 

2) Burmistrz gospodaruj'lC nie ruchomosciami dokonuje w szezegolnoSci: 

a) wyboru prawnej fo nny zbyeia nieruchomosei osobom prawnym i fizycznym, 


b) oddania nieruchomosci j ednostkom organizacyjnym nie posiadaj'leym osobowosei prawnej , 


c) oddania nieruchomosci lub jej cz~sei w dzierzaw~, najem, uzyezenie, 


d) zawiera umowy eywilno - prawne. 


3) Podstaw,," gospodarowani a nieruchomosciami stanowiqcymi wlasnosc Gminy stanowiq miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego gm iny. 
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Rozdzial3. 

Nabywanie nieruchomosci do gminnego zasobu 


§ 4. 

1) 8 urmistrz moze nabywae nieruchomosci pod kazdym tytulem prawnym do gminnego z050bu nieruchomosci, 

uwzgl,dniaj'lc wynikaj'lce z miejscowych plan6w zagospodarowania przestrzennego cele rozwojowe i potrzeby 

Gminy, w szczeg6Jnosci na realizacj~ budownictwa mieszkaniowego oraz zwi'\.zanych z tym budownictwem 

urz'ldze,i infras truktury technicznej a takze na realizacjl' celow publicznych. 

2) Surmistrz kieruj'lc sil' postanowieniami ust.! bez zgody Rady MieJskiej, moze nabywac nieruchomoSci na 

wtasnosc lub uzytkowanie wieczyste Gminy: 

a) w celu reali zacji wydatk6w inwestycyjnych i zakup6w inwestycyj nych, uj<;tych w budzecie Gminy na dany 
rok, 

b) w celu reali zacji zadan w/asnych Gminy, 


c) w celu modernizacji lu b budowy drog publicznych oraz uregulowania stanu prawnego dr6g gm innych, 


d) w drodze zamiany lub darowizny. 


3) przedm iotem nabycia, 0 ktorym mowa w ust.2 moze bye odpowiednio alba cal a nierllchomose, albo jej cz<;se. 

Rozdzial4. 

Zbywanie nieruchomosci i oddawanie ich w uZytkowanie wieczys te 


§ 5. 

1) Bunnistrz maze zbywac Ilieru chomosci w trybie i na zasadach okres lonych w ustawie oraz zgodnie z zasadami 

niniejszego rozdzialu. Utytkowanie wieczyste moZe bye ustanowione, jeteli konieczne jest osia£ni~cie jednego 

z celow: 

a) kontrola sposo bu i termin6w zagospodarowania nieruchomoki, 

b) uatrakcyjni enie oferty inwestycyjnej Gminy, 

c) osi"gni~cie wysokich opiat rocznych ze wzglE(du na spodziewany wZrost wartosci nieruchomosci. 

§ 6. 

1) W razie rozlozenia zaplaty ceny sp rzedai,y ni eruchomoSci lu b pierwszej oplaty z tytulu oddania gruntu 

w uzytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na raty, wysokosc pierwszej raty ni e moze bye niz.sza niz 

20% ceny. Raty mog'l bye splacane w okresach miesi<;cznych, ~wartalnych lub rocznych, przy czym terminem 

platn osci jest ostatn i dzien danego okresu. 

2) W przypadku oddania nieruchomosei gruntowej w uzytkowanie wieczyste ustala sil', ze stawka procentowa 

pierwszej oplaty z tytutu utytkowani a w ieczystego gruntu wy nosi 250/0 ceny nieruchomosci gruntowej . Stawka 

ta nie dotyezy nieruchomosci, dla ktorych wysokosc stawek zosta!a usta lona w ustawie. 

§ 7. 


Wylqczeniu ze sprzedazy lub przekazaniu w ui,ytkowanie wieczyste podlegaj'l nieruchomosci gminne: 


I) przekazane so/eetwom, 


2) straznice asp, 
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3) obiekty lub lokale: 

a) przekazane jednostkom organizacyjnym gminy, 


b) ob iekty sportowe, 


c) lokal e wynaj~tejako socja lne, polo zone w budy nkach uzytecznosci publicznej. 


§ 8. 


I) Wyraza si~ zgod~ na udzie lenie boni fikaty od ceny nieruchomosci, jezeli nieruchomosc jest sprzedawana: 


a) osobom fizycznym i oso bom prawnym, kt6re prowadz" dzialalnos6 charytatywnq, opiekuticzq, kulturaln'l, 
Jeczni czo\, oswiatowq, naukow£t, badawczo - rozwojowq, wychowawczq) sportow'l, a tak.2:e organi zacjom 
pozytkll publicznego, w wysokosci 90% ceny, 

b) na rzecz Skarbll Panstwa, albo na rzecz jednostki samorz'ldu terytorialnego, w wysokosci 95 % ceny; 

c) kosciolom i zwi'lZkom wyznanio"ym, maj'lcym uregulowane stosunki z patistwem , na cele dzialalnosci 
sakralnej, w "ysokosci 95 % ceny. 

2) W przypadku oddania nieru chomosci w uzytkowanie wieczyste osobom ina cele "ymienione w liSt.! wyraia 

s i~ zgod~ na udzielenie bonifikaty od pierwszej wplaty i optat rocznych w wysokosci 95% ceny. 

Rozdzial5. 
Przekazywanie nieruchomosci w dzieriawtt i najem, na podstawie innych tytul6w prawnych 

§ 9. 

I) Burmistrz kieruj 'lc s i~ zasadami racj onalnej gospodarki oraz wzgl~dami ekonomicznymi rnoze przekazywac 

nieruchomosci osobom fi zycznym i prawnym w dzierzawy, najern oraz ud ost~pniac je na podstawie innych 

tytul6w prawnych, w tyrn uzyczenie. 

2) Burmistrz oglasza, organizuj e i przeprowadza przetarg na dzierzaw~ lub wynajem nieruchomosci na okres 

powyzej 3 lat, wybieraj'lc jego form~ oraz okreSiaj'lc warunki wydz ierzawienia lub wynajmowania 

nierucholllosci W ogtoszeniu 0 przetargu. 

3) Protok61 z przeprowadzonego przetargu stanowi podstaw, do zawareia umowy . 

4) Jezeli dwa kolejne przetargi nie przynios'l rezultatu, Burmistrz rna prawo do wylonie ni a najemcy lub 

dzierzawcy w drodze rokowan. 

§ 10. 

Warunki i oplaty tytu lu dzierzawy grunt6w lub najmu ustala s i~ w drodze przetargu. W przypadku przekazania 
ni eruchomosci w trybi e bezprzetargowym - w umowie z3wieranej przez Burmistrza z osobq fi zycznq lub prawnq. 

§ll. 

I ) Czynsz z tytulu dzierzawy lub najmu w trybie bezprzetargowyrn ustala si, na poziomie stawek dla 

nieruchomosci 0 podobnym rodzaju uZytkowania, lokali zacji i stanie technicznym przyj~tych Zarz'ldzeniem 

Burmistrza Toszka . 

2) W przypadku ustalenia stawki czynszu dzierzawnego lub w drodze przetargu - stawka okreslona w ust. l .lest 

stawk'l wywolawcz". 
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3) W przypadku, gdy przetarg zakonczyl si, wynikiem negatywnym albo nie doszedl do skutku z powodu braku 

oferent6w Bunnistrz maze obnizyc stawk~ czynszu dzierzawy lub najmu 0 10% a do rokowan 020% stawki 

okreslonej w ust.l. 

§ 12. 

W uzyczenie moget bye oddawane nieruchomosci gminnym osobom prawnym lub innym podmiotom oa celc 
publiczne lub zwiqzane z realizacjq zadan wlasnych Gminy oraz jednostkom organizacyjnym nie posiadajqcym 
osobowosci prawnej, na cele zwiqzane z ich dzialalnosciqstatutowq. 

Rozdzial6. 

Sprzedaz lokali mieszkalnych i ulZytkowych 


§ 13. 

Lokale mieszkalne i uzytkowe podlegajq sprzedazy gdy: 

1) spos6b Icb wykorzystania lub przeznaczenia Sq zgodne z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego. 

2) w chwili przeznaczenia do sprzedat:y me zostaly wydane przez organ nadzoru budowlanego decyzje 

o wylqczeniu z uzytkowania lub decyzje 0 rozbi6rce budynku, w kt6rym Sq usytuowane te lokale. 

§ 14. 

1) Decyzj, 0 przeznaczeniu do sprzedaZy lokalu mieszkalnego lub uzytkowego podejmuje Burmistrz Toszka 

w drodze zarzqdzenia, podajqcego do publicznej wiadomosci wykaz nieruchomosci przeznaczonych do zbycia. 

2) Pierwszenstwo w nabyciu lokali uzytkowych stanowiqcych wlasnosc Gminy, przeznaczonych do sprzedazy 

przysluguje najemcom lub dzierzawcom prowadzqcym dzialalnosc gospodarczq w tych lokalach po uplywie 

trzech lat od daty zawarcia umowy najmu lub dzierzawy. 

3) Sprzedaz na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego lub uzytkowego moze nastqpic, gdy nie wyst,pujq zaleglosci 

czynszowe a w przypadku lokali uzytkowych takZe zalegJosci z tytulu zobowiqzan podatkowych wobec 

Gminy. 

4) Do sprzedazy w drodze przetargu przeznacza si, wolne lokale uZytkowe. 

5) Koszty zwiqzane z zawarciem umowy sprzedazy tj. oplat~ notarialnq, koszty zalozenia ksi~gi wieczystej 

zakupionego lokalu, ponosi nabywca. 

§ 15. 

Rada Miejska wyraza zgod, na udzielenie przez Burmistrza Toszka bonifikaty od wartosci sprzedawanego 
lokalu mieszkalnego, ustalonej przez rzeczoznawc~ maj'\-.tkowego, w wysokosci: 

1) 70% od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w ktorych znajduje si, 1 lokal mieszkalny. 

a) jezeli wykup nast,puje w ratach, I rata wynosi 50% od wartosci lokalu a pozostala kwota wraz 
z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej r6wnej stopLe redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski na dzie]\ wplaty, zostaje rozlozona na okres Slat. Terminy wplaty zostajq ustalone 
przez strollY w umowie. 

2) 80% od wartosci lokalu sprzedawanego w budynkach, w kt6rych znajduje si, 2-4 lokali mieszkalnych. 
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a) je:i:eli wykup nast~puje w rataeh, I rata wynosi SO% od wartosei lokalu a powstala kwota wraz 
Z oprocentowaniem przy zastosowaniu stopy procentowej rownej stopie redyskonta weksli stosowanej przez 
Narodowy Bank Polski na dzien wplaty, zoslaje rozlozona na okres S lat. Terminy wplaty zoslaj'l ustaione 
przez strony w umowie. 

3) 90% od wartosei loka lu sprzedawanego w budynkach, w kt6rych znajduje s i~ wi~cej niz 4 lokale mieszkaine. 

a) jezeli wykup nast~pllje w ratach, I rala wynosi SO% od wartosci lokaiu a pozoslala kwota wraz 
z oprocentowa niem przy zaslosowaniu slopy procentowej r6wnej slopie redyskonla weksli slosowanej przez 
Narodowy Bank Polski na dzien wplaty, zostai e rozlozona na okres 5 lat. Terminy wplaty zostajq us tal one 
przez strony w umowie. 

§ 16. 


I) SprzedaZ lokali ntytkowych odbywa si~ za got6wk~ lub na wni osek naj emcy moze zostac rozlozona na raty . 


2) W przypadku sprzedaty lokalu utytkowego w systemie rata lnym: 

a) zap lata ceny nast~puje w dwoeh rataeh, przy czym pierwsza rata w wysokoSci min.SO%, 


b) pozostala naletnosc winna bye uregulowana w terminie I roku od dnia podpisania aktu notarialnego, 

w terminie ustalonym przez strony w umowie wraz Z oprocentowaniem przy zastosQwaniu stopy 
procentowej r6wnej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski na dzien wplaty. 

Rozdzial7. 

Postanowienia ogolne 


§ 17. 


W sprawaeh nieobj~tych niniejszq uchwala majqzastosowani e przepisy llstawy. 


§ 18. 

ZobowiitZllje s i ~ Burmistrza do przedkladania Radzie Miejskiej w Toszku sprawozdania dotyczaeego obrotu 
nieruehomoSciami stanowiitcymi wlasnosc Gminy do dnia 30 kwietnia kaZdego roku kalendarzowego. 

§ 19. 

Traci moC Uchwala Nr XXXVII363/2006Rady Miej skiej w Toszku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie: 
okreslenia zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowi'tcymi w!asnosc Gminy-Miasta Toszek, zmieniona 
Uchwalit Nr XVIII/204/2008 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 10.06.2008r. w sprawie: zmiany uchwaly 
XXXVII363 /206 z dnia 30 maja 2006r.w sprawie zasad gospodarowania nieruchomosciami stanowiqcymi 
wlasnosc Gminy-Miasta Toszek, Uchwala Nr XXXlIII4 I 6/20 lO w sprawie: uchwaly dotycz'lcej zasad 
gospodarowania nierucholl1osciami slanowiqcymi wlasnosc Gminy - Mias!a Toszek. 

§ 20. 


Wykonanie uchwaly powierza siy Burll1istrzowi. 


§21. 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz~doWYIl1 WOjewodztwa Slqskiego. 

§ 22. 


Uchwala wchodzi w zycie po up!ywie 14 dni od dnia ogloszenia. 
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Przewodnicz1tcy Rady 

Miejskiej w Toszku 


Ireneusz Kokoszka 
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