
BURMISTRZ TOSZKA 
le,lowa CI,robrego 2 

.d f8("'o T(l);t!.~ 	 ZARZADZENIE Nr 3312012 

BURMISTRZA TOSZKA 

z dnia 05 marca 2012 r. 


w sprawie przeznaczenia nieruchomosci do oddania w dzierZaw~ oraz ogloszeniu Wyl(3ZU 

nieruchomosci przeznaczonych do oddania w dzierlaw~, b~dl!cych wlasnoscil! Gilliny TOS7.ek 

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

( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6zn. zm.) 
art.35 ust .1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (Dz. U 

z 20 10 r. nr 102, poz. 651 z p6Zn. zm.) 
Zarzqdzenia Nr 29/2007 Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie 

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

zarz:tdzam 

§ 1 

Przeznaczyc do oddania w dzj erzaw~, nieruchomosci wyszczegolnione w wykazie nieruchomosci 
stanowiqcym zalqcznik do ni niejszego zarzqdzenia. 

§2 

Wykaz nieruchomosci, 0 ktorym mowa w § 1 podlega ogloszeniu na tablicy ogloszen w Urz«dzic 
Miejskim w Toszku w okresie 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomosci poprzeL: 
zamieszczenie w Biuletynie lnformacji Publicznej a takze zamieszczenie informacji 
o wywieszeniu wykazu w "Dzienniku Zachodnim" oraz w sposob zwyczajowo przyj«ty. 

§3 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki 
Nieruchomosciami,Rolnictwa i Ochrony Srodowiska 

§4 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z d.'liem podj ~cia. 



Zal 'l.cznik nr do Zarzljdzenia nr 3312012 
Burmistrza Toszka z dnia 05 marca 2012 r. 
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Czynsz dzierzawny ustala sitt w wysokosci: 0,20 zl +23% VAT rocznie , zgodnie z Zarzqdzeniem nr 29/2007 

Burmistrza Toszka z dnia 19 kwietnia 2007r w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu i dziertawy gruntow 

stanowi<tcych wlas nosc Gmin y - Miasta Toszek. 
Stawka czynszu b<td zie u\egac zmianie w przypadku zmi any wyso koSci czynszu, za uprzed nim 3 mies i<tc znym 
wypowiedzeni em sta wki dotychczasowej. 
Opr6cz czynszu Dzieri awca , bttdzie zobowiC!,zany uiszczac wszelkie nal einosci zwi ttzan e z utrzymaniem 
nieru chomosci oraz zob owiC!.zania publiczno prawne . 
Czynsz za u1ywanie przedmiotu dziertawy, platny w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidtowo wystawionej 
faktury VAT przez Wydzieriawiaj C!,cego 
Wyb6r dzierzawcy dokonywany jest w trybie bezprzetargowym , kt6ry uwzglydnia zasad<t pierwszenstwa przys tu gujC!.C ct 
mieszkail.cotTl budynk6w, usytuowanych na dzialkach przyJegtych do wydzierzawianej nieruchomosci . 
Osoby, kt6rym przysluguje pierwszenstwo dzierzawy nieruchomosc i obj~tych niniejszym wykazem,mogct skladac 
wnioski 0 dzierzawtt w terminie do dnia 30.03.2012 r. w Urzttdzie Miejskim w Toszku . 
W przypadku, gdy 0 zawarc ie umowy dzierzawy ogr6dka warzywnego ubiegac si ~ bydzie w i ~cej nit jeden 
wn ioskodawca, kt6remu przystuguje pierwszenstwo lub osoby, kt6rym pierwszeri stwo nie przystuguje, osob~ 
dzieriawcy usta li siy w drodze przetargu na wysokosc czynszu dzieriawnego. 


