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ZARZi\ OZENJR Nr 0050.435.2013
BURM 1STRZA TOSZKA
~ dnia 9 grudnin 2013 r.

w sprm'ie: usta lenia stawk i ezynszli najmll lokali uiylkowyeh stan owi'lcyeh
wlasn ose Gm in y Toszek.

D7.i alaj'lc na poolsta",i e: art 30 ust 2 pkU ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sa mOrL'l.d7ie gmilln~m
(Dz. U . z 2013 r. poz. 594 z pM n. zm. ) ora z § 11 Uchwaly N r XVU l/ 1901201 2 Rad; Micjsl<lcj
w Toszku z dnia 28 marea 2 012 r. w s prawie okrd len ia zasad gospodarowania n ienlchn l11osctal11l
stanow i'l.eymi wlasnosc Gminy Toszek.
Z M 1J\dza sif, co

Dast~puj e :

§1
s i~ mie s i~czne stawki netic ezynszu najmll lokali uiytkowyc h stanowi'l.cyc h "l"sn o~c
Gminy Toszek, przeznaezonyeh w najo m w drodze przetargu w nas l~puj'l.CeJ wyso, osci :
a) za loka le uzytkowe usytuowane na te reni e Miasta Toszek - 9,50 zl23 1 111' powierzehlll
uiytkowej lokalu + VAT;
b) za lokale uiylkowe lIsytuowane na terenie Gminy Toszek - 8,00 7.1 za I 111' powierzdllll
uzylkoweJ lokalu + VAT;

J. Ustala

2. Najel11ea oplaca ezynsz wg sta w ki za I m' pow ierze hni lokalu uzytkowego W wys<lkosci
wylicytowanej w drod ze przetargu plus obow iqzuj'lca stawka podalku VA r mics i~"zllic .
Sta w ka czynszu b~dzie wa loryzowana raz w ro ku 0 wskainik r6wny wskazniko\\i
wzrostu cen towarow i uslug ko nsulnpeyjnych za rok kal endar zowy po przedzaj'lcy
rok, w ktory m dokonuje silO wa lo ryzacji, wyliczony i ogloszo ny przez GI6wny Ur7-,\d
Statystyczn y.

3. N ieza leinie od stawki ezynszu Najemea jest zobowi'lzany uiseic po datek od
nierucho rn osc i oraz pokryc koszty zwi'lzane z eks ploataeJq lokalu tj: >u zyciean w\)dy,
energii e lektryeznej, wyw6z odpadow stalyell i nieczystose i pJynn ych.

§2
Szczeg6towe war unki naj mu !oka li lQstanq zawarte w urn owie najmu .

§3
Wykonanie za rz'ldzenia
Planowania i ln westycji.

pow ierza

Sl~

Kie ro wn ikowi

Referatu

Gospodorki

KOnlu nalneJ.

§4

Traci :'1oe Z arz'ldzenie Nr 12/2009 Bllrmistrza Toszka z dnia 23.01.2009 r. \\ spraW le
stawki ezynszll najmll lokali uiylko wyeh stan owiqcyeh wiasnose Gmi ny Toszc"

§5
~~f(z<tdzeni e

wchodzi w zycie z dniem podpisania.

lIs(alell i~

