Zarządzenie Nr 58/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 19 sierpnia 2003 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do sprzedaży nieruchomości położone w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 77 i Łódzkiej 79.

Na podstawie art. 30 ust. l i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 35 ust. l 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, 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 l, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80 poz. 720, Nr 80 poz. 721, Nr 96 poz. 874/.

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 77, składającą się z działek oznaczonych nr ewid. 406/9 i 406/13, nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w Zgierzu przy ul. Łódzkiej 79, składającą się z działek oznaczonych nr ewid. 406/11 i 406/14 oraz działkę oznaczoną nr ewid. 406/10.
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.

Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
Załącznik do zarządzenia Nr 58/IV/2003 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 sierpnia 2003 r.

WYKAZ
obejmujący przeznaczone do sprzedaży nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miasta Zgierza

Adres nieruchomości
numery ewid. działek
Pow. działek w m2
opis nieruchomości
wartość nieruchomości
w zł
przeznaczenie w/g planu zagospodarowania
Zgierz,
ul. Łódzka 77
406/9

406/13
895

2470
Niezabudowana nieruchomość gruntowa powstała w wyniku podziału geodezyjnego byłego terenu ogródków działkowych, bezpośrednio przylegająca do drogi krajowej /ul. Łódzka/. Obsługa komunikacyjna od strony ul. Powstańców Śląskich. W pobliżu nieruchomości zlokalizowana jest stacja benzynowa. Nieruchomość położona w sąsiedztwie mieszkaniowego osiedla wielorodzinnego. Na terenie nieruchomości składającej się z działek nr ewid. 406/9 i 406/13 znajduje się słup napowietrznej linii elektroenergetycznej, fragment tej linii elektroenergetycznej średniego napięcia 15 kV oraz fragment kabla średniego napięcia, przebiegającego od słupa w kierunku wschodnim w kierunku osiedla Kurak II. Od tej linii - strefa ochronna, gdzie obowiązuje ograniczenie zabudowy. Strefa ma szerokość od 5 m we wschodniej części pasa ochronnego (od granicy południowo-wschodniej działki) do 17 m w części zachodniej pasa ochronnego (do granicy południowo-zachodniej działki). Nieruchomość nie uzbrojona w media instalacyjne. Istnieje możliwość uzbrojenia nieruchomości w wodę, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, energię elektryczną, gaz, c. o. sieć telekomunikacyjną. Wszystkie media znajdują się w uliczce zlokalizowanej od strony północno-wschodniej.


264.400
Teren przeznaczony pod wielofunkcyjne usługi komercyjne
ogólnomiejskie i bytowe, związane z obsługą mieszkańców, w tym usługi handlu, gastronomii, rzemiosła nieuciążliwego. 
Zakaz  lokalizacji obiektów uciążliwych dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.
Powierzchnia zabudowy nie przekraczająca 50% powierzchni działek. W strefie napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV i  15 kV obowiązuje ograniczenie zabudowy, na podstawie przepisów szczególnych.
Zgierz,
ul. Łódzka 79

406/11

406/14
1042

2479
Jak wyżej. Przez północną część nieruchomości składającej się z działek nr 406/11 i 406/14 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 110 kV, od której również istnieje strefa ochronna, w której obowiązuje ograniczenie zabudowy. Strefa ma szerokość 14,0 m od granicy północno-zachodniej działki.

276.700


406/10
60
teren pod lokalizację trafostacji.
1.800
Działka przeznaczona pod lokalizację stacji transformatorowej.


Dla opisanych wyżej działek prowadzone są w Sądzie Rejonowym w Zgierzu – V Wydziale Ksiąg Wieczystych, księgi wieczyste KW Nr 215 - dla działek oznaczonych nr ewid. 406/9, 406/10 i 406/11 oraz KW Nr 43506 - dla działek oznaczonych nr ewid. 406/13 i 406/14, w dziale III i IV przedmiotowych KW 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 19 sierpnia 2003 r. do  dnia 09 września 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 30 września 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 oraz w pok. 02B telefon nr (42) 716 28 54 wew. 185.


Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza

