Zarządzenie Nr 47/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 3 lipca 2003 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia nieruchomość położoną w Zgierzy przy ul. Bolesława Leśmiana Nr 1 i ul. Witkacego Nr 8–Nr 10.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80 poz. 717/ 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, zm. Dz. U. 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, Dz. U. 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 Dz. U. z 2003 r. Nr 1 poz. 15/

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do zbycia nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Bolesława Leśmiana Nr 1 i ul. Witkacego Nr 8 – Nr 10.
1. 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.
Załącznik do zarządzenia Nr 47/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 lipca 2003 r.

WYKAZ
obejmujący opisaną niżej przeznaczoną do zbycia nieruchomość, stanowiącą własność Gminy Miasta Zgierza

Adres nieruchomości
numery ewid. działek
powierzchnia działek w m2
opis nieruchomości
Wartość nieruchomości w zł.
wartość gruntu w zł.
przeznaczenie w/g planu zagospodarowania
Zgierz:
ul. Bolesława Leśmiana Nr 1 
ul. Bolesława Leśmiana Nr 1
ul. Bolesława Leśmiana Nr 1
ul. Witkacego Nr 8 - Nr 10


524/30

524/32

524/35

524/34


454

974

2.975

2.508
______
6.911
Nieruchomość stanowi kompleks rekreacyjno-sportowy zabudowany budynkiem krytej pływalni wraz z zapleczem technicznym i socjalnym w części parterowym, w pozostałej części 1-piętrowym z podpiwniczeniem i niecką basenu oraz łącznikiem o powierzchni zabudowy 1.111,6 m2. Powierzchnia lustra wody basenu 312,5 m2. Konstrukcja obiektu żelbetonowa ze ścianami murowanymi.
Na gruncie urządzone są 2 korty tenisowe o nawierzchni naturalnej ze zmielonej cegły ceramicznej ze specjalistycznymi dodatkami, ogrodzone siatką w ramach stalowych.










2.244.100










175.142
Nieruchomość leży na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego z adaptacją istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usług podstawowych w tym szkół i przedszkoli UO, ogrodu osiedlowego ZP i terenu sportowego US.

Dla opisanej wyżej nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Zgierzu – V Wydziale Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta Nr 57 647, w dziale III i IV wpisów brak.
Sposób zagospodarowania zgodny z obowiązującym dla tego rejonu planem zagospodarowania przestrzennego.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 3 lipca 2003 r. do dnia 24 lipca 2003 r.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o jej nabycie do dnia 13 sierpnia 2003 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Stary Rynek 1 w pok. 02A, telefon nr (42) 716-28-54 wew. 183.

