Zarządzenie Nr 15/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 marca 2003 roku



w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia położonych w Zgierzu przy ul. Alei Armii Krajowej 8A, 8E, 8F, 8G i 8H.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806/ oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253; Nr 74, poz. 676; Nr 113, poz. 984; Nr 126, poz. 1070; Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15/.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący nieruchomości przeznaczone do wydzierżawienia, w okresie od dnia 30 kwietnia 2003 r. do dnia 5 maja 2003 r. oraz od 30 maja 2003 r. do 2 czerwca 2003 r. w drodze przetargu na działalność rozrywkową - wesołe miasteczko.

§ 2. Wykaz podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Nr 15/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 marca 2003 r.

WYKAZ
obejmujący teren gminy miasta Zgierza, przeznaczony do wydzierżawienia w dniach od 30 kwietnia 2003 r. do 5 maja 2003 r. oraz w dniach od 30 maja 2003 r. do 2 czerwca 2003 r. na działalność rozrywkową - wesołe miasteczko.

L.p.

adres
nr ewid. działek i ich pow. ogólna
pow. terenu przeznaczonego do dzierżawy w m²
Wysokość stawki czynszu m-nie w zł.
stawka procentowa podatku VAT od czynszu
Opis nieruchomości i oznaczenie według księgi wieczystej
przeznaczenie w/g planu zagospoda-rowania
1. 

Al. Armii Krajowej 8A, 8E, 8F, 8G 
298/11 - 146m²
298/16 - 294m²
298/12 - 145m²
298/17 - 302m²
297/11 - 369m²
część działek:
298/10 - 146m²
298/15 - 287m²
298/13 - 144m²
298/18 - 305m²
298/9 - 1194m²



1600



3,57



22 %
niezabudowany teren, częściowo utwardzony płytami betonowymi

KW 3557
mieszkalnictwo z usługami

	Czynsz płatny będzie z góry w pierwszym dniu dzierżawy, tj. 30 kwietnia 2003 r. oraz 30 maja 2003 r.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 10 marca 2003 roku do dnia 31 2003 roku.
	Dzierżawcy terenu odrębnie w odniesieniu do każdego z terminów dzierżawy zostaną wyłonieni w wyniku przetargu. Warunki przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, pok.002a, tel. 716-28-54 wew.183.

