Zarządzenie Nr 63/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 9 czerwca 2004 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomości położone w Zgierzu, przy ulicy 3 Maja Nr 9 i przy ulicy Kazimierza Pułaskiego Nr 10, przeznaczone do zbycia w trybie przetargowym.

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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203/ 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 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, poz. 720, poz. 721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152, Nr 162, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177, Nr 91, poz. 870, Nr 92, poz. 880/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący następujące nieruchomości przeznaczone do sprzedaży:
	Działkę położoną w Zgierzu przy ul. 3 Maja Nr 9, oznaczoną nr ewid. 102/2;
	Działkę położoną w Zgierzu przy ul. Kazimierza Pułaskiego Nr 10, oznaczoną nr ewid. 97.


§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Zgierza
Karol MaślińskiZałącznik do zarządzenia Nr 63/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 czerwca 2004 roku

WYKAZ
obejmujący przeznaczone do zbycia w drodze przetargowej nieruchomości, stanowiące własność Gminy Miasta Zgierza

Adres nieruchomości 
Numer ewidencyjny 
Numer KW
Opis nieruchomości 
Wartość nieruchomości w/g operatu szacunkowego w zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza obowiązującym do  dnia 31 grudnia 2003 r.
Zgierz,
ul. 3 Maja Nr 9
102/2
666
Przedmiotowa nieruchomość posiada regularny, wydłużony, prostokątny kształt. Jedynie granica od strony wschodnie jest załamana. Zabudowana budynkiem mieszkalnym, podpiwniczonym, parterowym z poddaszem mieszkalnym przeznaczonym do remontu oraz budynkiem gospodarczym znajdującym się przy wschodniej granicy działki. Działka położona jest w rejonie skrzyżowania ul. Popiełuszki z ul. 3 Maja. Na narożnikach skrzyżowania znajdują się obiekty usługowo–handlowe oraz siedziba Urzędu Skarbowego. Nieruchomość od strony północnej i wschodniej sąsiaduje z nowymi budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi oraz starą zabudową jednorodzinną. Od strony zachodniej znajduje się budynek restauracji „Myśliwska”. Przy narożniku działki znajduje się murowany budynek trafostacji. Działka jest nieuzbrojona. W ul. 3 Maja przebiega kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz instalacja gazowa i wodociągowa. Do budynku mieszkalnego doprowadzona jest napowietrzną linią energia elektryczna. Na działce znajduje się również ocembrowana studnia czerpana. Przez południowo-zachodni narożnik nieruchomości przebiegają przyłącza od stacji trafo.
96 700
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza uchwalonym przez Radę Miasta Zgierza Uchwałą Nr XL/297/94 z dnia 14 kwietnia 1994 r. teren położony jest w jednostce strukturalnej MW/U – o funkcji podstawowej mieszkalno–usługowy zespół staromiejski centrum, zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności zabudowy, wraz z towarzyszącymi usługami.
Zgierz, 
ul. Kazimierza Pułaskiego Nr 10
97
976
Przedmiotowa nieruchomość jest zabudowana pozostałościami budynku mieszkalnego wielolokalowego i towarzyszącymi jej komórkami gospodarczymi. Zlokalizowana jest w dzielnicy zabudowy jedno- i wielorodzinnej, w rejonie osiedla mieszkaniowego Kurak IV (w budowie) oraz byłego terenu zakładowego ZPB „BORUTA” S.A. Nieruchomość położona jest bezpośrednio przy ulicy Pułaskiego, po jej zachodniej stronie, w rejonie skrzyżowania z ulicą Traugutta. Działka posiada dostęp do ulicy, ma wydłużony kształt w kierunku wschód – zachód, jej zachodnią granica jest przepływający na tym terenie ściek wodny. Nieruchomość jest uzbrojona w wodę. Na terenie nieruchomości znajduje się również studnia. Istnieje możliwość uzbrojenia we wszystkie media znajdujące się na tym terenie, tj. wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną i gaz przewodowy.
29 000
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza uchwalonym przez Radę Miasta Zgierza Uchwałą Nr XL/297/94 z dnia 14 kwietnia 1994 r. teren położony jest w jednostce strukturalnej H3b RP, U (MN/W) o funkcji podstawowej „uprawy rolne”, rezerwa terenu pod mieszkalnictwo z dopuszczeniem niskiej i wysokiej intensywności zabudowy. Dopuszcza się działalność usługową o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki. Dopuszcza się również realizację zabudowy mieszkaniowej w ramach istniejących podziałów własnościowych, w oparciu o ustalenia szczegółowe Architekta Miasta.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, od dnia 09.06.2004 roku do dnia 30.06.2004 roku.

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 21.07.2004 r.

Informacji dotyczące niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Stary Rynek 1, pok. 02B, tel. (042) 716 28 54 wew. 185.

