Zarządzenie Nr 61/IV/2003
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 19 sierpnia 2003 roku

w sprawie: zbycia nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Długiej 7.

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 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717/ oraz art. 13 ust. 1 i art. 25 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 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 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 96, poz. 874/ oraz § 1ust. 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, nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Długiej 7, stanowiącą działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 301/3 o powierzchni 558 m2.
1. 2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą Nr 53082, 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 A2 MW, U na terenie mieszkalnictwa wielorodzinnego, usług. Jest to teren tzw. “Nowego Miasta”. Realizacja nowej zabudowa w oparciu o plan szczegółowy zagospodarowania uwzględniająca wymogi ochrony konserwatorskiej. Adaptacja istniejących usług. Teren przekształceń. W zakresie ochrony środowiska – dopuszcza się działalność usługową o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przede wszystkim ogólnomiejską i bytową związana z obsługą zabudowy mieszkaniowej. Należy dążyć do  stopniowej eliminacji działalności produkcyjnej z równoczesnym zakazem modernizacji istniejących obiektów i realizacji nowych. Cały obszar podlega ochronie konserwatorskiej /ochrona układu przestrzennego i budynków/, obowiązują szczególnie staranne projektowanie i realizacja, wskazana lokalizacja usług w parterach budynków mieszkalnych zakaz wznoszenia wolnostojących, parterowych pawilonów. Na całym terenie obowiązuje zakaz realizacji zabudowy w “osiedlowej” technologii wielkopłytowej. Nieprzekraczalna wysokość – 3 kondygnacje z poddaszem użytkowym. Na terenie jednostki obowiązuje zasada zabudowy zwartej przyulicznej /ze ścianami w granicach z sąsiadami/.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
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