Zarządzenie Nr 44/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 25 czerwca 2003 roku

sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu przy ulicach: Zawiszy 18 i 22, Stefana Czarnieckiego 1, 3, 5-7 i 11 przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiadujących.

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 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, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15/.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący nieruchomości przeznaczone do zbycia w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych.
2. Wykaz podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu 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 ogłoszenia.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Nr 44 /IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 25 czerwca 2003 roku

WYKAZ

obejmujący działki gruntu, stanowiące własność Gminy Miasta Zgierza, przeznaczone do sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiadujących.

L.p
położenie działki
nr ewid. działek
pow. działki w m2
wartość działki w zł.
opis nieruchomości
przeznaczenie w/g planu zagospodarowania
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zawiszy 18
Stefana Czarnieckiego 1
Stefana Czarnieckiego 3
Zawiszy 22
Stefana Czarnieckiego 5-7
Zawiszy 22
Stefana Czarnieckiego 11
305/1
305/2
305/3
305/4
305/6
305/7
305/8
109
105
108
327
177
178
329
3.719,-
3.583,-
3.685,-
11.157,-
6.039,-
6.073,-
11.225,-
niezabudowana
działka gruntu
"
"
"
"
"
mieszkalnictwo jednorodzinne
"
"
"
"
"

1. W/w działki stanowią własność Gminy Miasta Zgierza, wpisane są do księgi wieczystej Nr 1862 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych.
2. W celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przeznaczone są działki położone w Zgierzu przy ulicach:
	Zawiszy 18 - działka nr 305/1 o pow. 109 m2 na rzecz właściciela działki nr 284 położonej w Zgierzu przy ul. Zawiszy 18,
	Zawiszy 22 - działka nr 305/4 o pow. 327 m2 na rzecz właściciela działki nr 308 położonej w Zgierzu przy ul. Zawiszy 22,

Zawiszy 22 - działka nr 305/7 o pow.  178 m2 na rzecz właściciela działki nr 308 położonej w Zgierzu przy ul. Zawiszy 22,
Stefana Czarnieckiego 1 - działka nr 305/2 o pow. 105 m2 na rzecz właściciela działki nr 285 położonej w Zgierzu przy ul. Stefana Czarnieckiego 1,
Stefana Czarnieckiego 3 - działka nr 305/3 o pow. 108m˛ na rzecz właściciela działki nr 286 położonej w Zgierzu przy ul. Czarnieckiego 3,
	Stefana Czarnieckiego 5-7 - działka nr 305/6 o pow. 177 m2 na rzecz właściciela działek nr 287 i 288 położonych przy ul. Stefana Czarnieckiego 5-7,
Stefana Czarnieckiego 11 - działka nr 305/8 o pow. 329 m2 na rzecz właściciela działki nr 290 położonej w Zgierzu przy ul. Stefana Czarnieckiego 11,
3. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 25 czerwca 2003 roku do dnia 16 lipca 2003 roku.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 w/w ustawy, winny składać wnioski, o jej nabycie, do dnia 6 sierpnia 2003 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, pok.002a, tel. 716-28-54 wew.183.

