Zarządzenie Nr 28/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 11 kwietnia 2003 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w wieczyste użytkowanie w trybie bezprzetargowym na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu

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 i ust. 2 w związku z art. 204 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 Nr 25 poz. 253, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112 oraz z 2003 Nr 1 poz. 15/

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu w trybie bezprzetargowym.
2. Wykaz podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol MaślińskiZałącznik do zarządzenia Nr 28/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 kwietnia 2003 r.

WYKAZ
obejmujący zabudowaną nieruchomość gminy miasta Zgierza przeznaczoną do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika - Powszechnej Spółdzielni Spożywców "Zgoda" w Zgierzu
adres nieruchomości
nr działki, powierzchnia
cena w zł.
opis nieruchomości i oznaczenie wg księgi wieczystej
przeznaczenie w planie zagospodarowania


gruntu
zabudowań


Zgierz,
ul. Szczepana Rembowskiego nr 9
95/1-133 m2




95/2- 642 m2
3.800




18.340
--




53.870
nieruchomość zabudowana portiernią i budynkami gospodarczymi kwalifikującymi się do rozbiórki.
Kw 68500

działka gruntu zabudowana budynkiem dawnej masarni o pow. zabudowy 400,60 m2 pow. użytkowej 515,79 m2, kubaturze 2457,45 m3 z przyłączami: wody, kanalizacji, energii elektrycznej.
Kw 55197
usługi, przemysł nieuciążliwy, mieszkalnictwo wielorodzinne. Dopuszcza się działalność usługową o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przede wszystkim ogólnomiejską i bytową

Cena nieruchomości wynosi złotych  76.010,00 – w tym cena gruntu złotych 22.140,00



Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 25 % ceny gruntu tj kwotę złotych 5.535,00 /słownie złotych: pięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć/. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wynosi 3 % ceny gruntu tj kwotę złotych: 664,20 /słownie: sześćset sześćdziesiąt cztery złote dwadzieścia groszy/.
Opłaty roczne wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny składać wnioski do dnia 26.05.2003 r.
Informacji udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Stary Rynek Nr 1 pokój 02B, tel. 716 28 54 w. 185.
Wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 14.04.2003 r. do dnia 05.05.2003 r.

