ZARZĄDZENIE Nr 0050.2772019
BURMISTRZATOSZKA
z dnia 18 listopada 2019r.
zmieniające Zarządzenie nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca 2015r.
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę i najem gruntów oraz
za najem lokali użytkowych wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Toszek
z późn. zm.

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz, U. z 2019r., poz, 506 z póżn. zm.), w związku z art. 13 ust. 1, art. 25 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn.
zm.) oraz W wykonaniu @ 11 Uchwały nr XVIII/190/2012 Rady Miejskiej W Toszku z dnia
28 marca 2012r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami
stanowiącymi własność Gminy Toszek.

zarządza się, co następuje:
51
1.

Zmianie ulega treść załącznika nr 3 do zarządzenia nr 0050.110.2015 Burmistrza Toszka
w części dotyczącej punktu 2 tabeli tj. wykreśla się ppkt. a), b), c) i d) i wprowadza się
nowe ppkt a) ib) o treści jak poniżej:

2. Garaże

!

a)

Najem gruntu pod garaże blaszane miesięcznie

3,00 zł za m
(netto)

2

powierzchni garażu

b)

Najem gruntu wraz z garażami miesięcznie
murowanymi

3,50 zł za m
(netto)

2

powierzchni garażu

„

2. W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 0050.1102015 Burmistrza Toszka z dnia 8 czerwca
2015r., do przedstawionej tam tabeli, wprowadza się punkt 4 o treści jak poniżej:
j4. Studnia wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą
a)
[

Najem studni wraz z towarzyszącą rocznie
jej infrastrukturą

5

100,00 zł (netto)

2. Do w.w. stawek doliczony zostanie podatek VAT, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018r. poz. 2174 z późn. zm).
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Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
Rolnictwa i Ochrony Srodowiska.

53
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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