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UCHWAŁA NR XXXIII/416/2010
RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność 
Gminy - Miasta Toszek. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit."a", art. 40 ust.2 pkt.3 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.13, art.14, 
art.15, art.25 ust.1, art.34 ust.6, art.68, art.70 ust.2 oraz art.71 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603 z późn.zm.) 

Rada Miejska w Toszku 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVI/363/2006 Rady Miejskiej w Toszku z dnia 30 maja 2006r. w sprawie określenia 
zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy - Miasta Toszek (Dz. Urz. Województwa 
Śląskiego Nr 88, poz. 2493 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale II § 4 skreśla się pkt 3. 

2) w rozdziale V § 12: 

a) zmienia się pkt 9, który otrzymuje brzmienie: 

"9 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy lub najemcy, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat 
strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość a dzierżawca lub najemca 
wywiązuje się ze zobowiązań finansowych wynikających z dotychczasowej umowy dzierżawy lub najmu". 

b) dodaje się kolejne punkty w brzmieniu: 

"10 na rzecz następców prawnych dotychczasowych najemców i dzierżawców". 

"11 w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej lub jej części, stanowiącej 
własność, oddanej w użytkowanie wieczyste, trwały zarząd,dzierżawę, najem.". 

"12 na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane ustawowostosunki z państwem na 
cele działalności sakralnej". 

"13 na rzecz podmiotów dla realizacji celów publicznych określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r 
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)". 

3) w rozdziale VI § 18 skreśla się pkt 6. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Toszku 

Marek Pawłowski


