ZARZĄDZENIE NR 0050.203.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 7 września 2021 r.
w sprawie zmiany treści ogłoszenia stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Toszka nr
0050.187.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. dotyczącego pierwszych ustnych przetargów
nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy
Toszek położonych przy ul. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego
Na podstawie: art. 30 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372), art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020r., poz. 1990 z późn. zm.), §3 ust. 1, §6, §13, §14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014r.,
poz. 1490 z późn. zm.) zarządza się co następuje:
§ 1. Dokonuje się zmiany ogłoszenia będącego załącznikiem do Zarządzenia Burmistrza
Toszka nr 0050.187.2021 z dnia 31 sierpnia 2021r. w sprawie ogłoszenia pierwszych przetargów
ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości, położonych w Toszku w rejonie
ul. Ks. Johannesa Chrząszcza i Twardowskiego oznaczonych ewidencyjnie numerami: 304/82,
333/82, 338/82, 339/82, 341/82, 365/9, 381/8 przeznaczonych do sprzedaży w trybie ustnych
przetargów nieograniczonych poprzez dodanie następujących informacji w punkcie 3:
„Przez działkę o numerze 365/9 przebiega sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej, natomiast
przez działki o numerach 338/82 oraz 341/82 przebiega sieć kanalizacji deszczowej. Wszystkie działki
przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo - usługową, nie są obecnie użytkowane oraz są porośnięte
trawą i drzewami z samosiewu.”.
§ 2. Pozostałe warunki przetargu podane w ogłoszeniu z dnia 31 sierpnia 2021r. pozostają bez
zmian.
§ 3. Informację o zmianie treści ogłoszenia zamieszcza się na stronie głównej Urzędu Miejskiego
w Toszku: www.toszek.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.toszek.pl oraz w prasie tj:
„Dzienniku Zachodnim". Ponadto informacja została wywieszona w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Toszku.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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