ZARZĄDZENIE NR 0050.309.2021
BURMISTRZA TOSZKA
z dnia 8 grudnia 2021 r.
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do oddania w użyczenie oraz ogłoszenia wykazu
nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, będącej własnością Gminy Toszek
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z póżn. zm), art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2021r., poz. 1899 z późn. zm.)
Burmistrz Toszka
zarządza, co następuje:
§ 1. Przeznaczyć do oddania w użyczenie, część nieruchomości wyszczególnioną w wykazie
nieruchomości stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, o którym mowa w § 1 zostanie
podany do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Toszku, zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie głównej Urzędu
a także zamieszczenie informacji o wywieszeniu wykazu w "Dzienniku Zachodnim".
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Toszka

Grzegorz Kupczyk
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.309.2021
Burmistrza Toszka
z dnia 8 grudnia 2021 r.

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI
przeznaczonej do oddania w użyczenie
1. Oznaczenie i powierzchnia nieruchomości.
a) miejsce położenia - Boguszyce
b) oznaczenie geodezyjne: nieruchomość składająca się z działki nr 451/67 o pow. 0,1612ha
(RIVa – 0,0189 ha, ŁIII – 0,1423 ha) obręb Boguszyce zapisanej w KW GL1G/00030068/0.
2. Opis nieruchomości:
Przedmiotem użyczenia jest część nieruchomości o numerze działki nr 451/67 i powierzchni
25 m2.
3. Przeznaczenie nieruchomości :
Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Toszek
zatwierdzonym Uchwała Nr XLI/396/2002 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 10 października
2002 roku w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych
i rozwojowych sołectwa Boguszyce, przedmiotowy teren jest zapisany pod symbolem:
XLt 1) Przeznaczenie podstawowe:
a) tereny infrastruktury technicznej - urządzenia i obiekty zaopatrzenia w wodę,
2) Przeznaczenie uzupełniające:
b) miejsca postojowe, zieleń.
Nieruchomość tą przeznacza się do zagospodarowania na cele posadowienia na niej
pomiarowej stacji opadowej V rzędu Toszek, stanowiącej własność Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego.
4. Okres obowiązywania użyczenia: na okres 10 lat
5. Wysokość opłat z tytułu użyczenia: nie dotyczy
6. Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy
7. Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2021 r. poz. 1899
z późn. zm) przedmiotowy wykaz publikuje się na okres 21 dni, tj. od dnia 10.12.2021r. do dnia
31.12.2021r.
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