Zarządzenie Nr 55/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 19 sierpnia 2003 roku

w sprawie: zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Łąkowej 17.

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, Nr 214, poz. 1806 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 37 ust. 2 pkt. 6 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 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874/, oraz § 1 ust. 2, pkt. 2, § 2 ust 1, § 3 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad nabycia zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Województwa Łódzkiego z 2003 r. Nr 32, poz. 342/, po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam zbyć, w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Łąkowej 17, stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 256/2 o powierzchni 981 m2 na rzecz właścicieli nieruchomości przyległej dla której w sądzie Rejonowym w Zgierzu - V Wydział Ksiąg Wieczystych. prowadzona jest KW 25968 w celu poprawienia warunków zagospodarowania tej nieruchomości.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 824, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

§ 2. Zgodnie z ustaleniami Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza zatwierdzonego uchwałą Nr XL/297/94 Rady Miasta Zgierza z dnia 14 kwietnia 1994 r. /Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 7, poz. 50 z 1999 r., Nr 10 poz. 33 z 2000 r. Nr 93, poz. 507 z 2002 r. Nr 142, poz. 2111, Nr 150, poz. 2199 i poz. 2201, Nr 256, poz. 3217, poz. 3218, Nr 281, poz. 3431, poz. 3432 i poz. 3433/ nieruchomość, o której mowa w § 1 ust. 1 leży jednostce U/PN, z podstawowym przeznaczeniem pod usługi produkcyjne związane z obsługą ludności, z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej. Dopuszcza się w zakresie przeznaczenia uzupełniającego, lokalizację obiektów magazynowo-składowych za wyjątkiem składowania materiałów pylących (miał, cement, materiały sypkie itp.), administracyjno-biurowych i zaplecza usługowego związanego z funkcją podstawową oraz zabudowy mieszkaniowej.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
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