Zarządzenie Nr 74/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 9 lipca 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy 1 Maja Nr 59, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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. 1 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, Nr 141, poz. 1492/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w Zgierzu przy ul. 1 Maja Nr 59, oznaczoną nr działki 372, o pow. 538 m2.

§ 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 74/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 lipca 2004 roku

WYKAZ
obejmujący przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasta Zgierza
Adres nieruchomości
Numer ewidencyjny
Nr KW
Powierzchnia nieruchomości w m2
Opis nieruchomości
Cena grunt w zł.
Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Zgierza obowiązującym do dnia 31 grudnia 2003 r.
Zgierz, 
ul. 1 Maja Nr 59
372
27743
538
Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowaną nieruchomością gruntową o kształcie prostokątnym. Teren jest nieuzbrojony z możliwością uzbrojenia w wodę, kanalizację sanitarną, energię elektryczną, gaz przewodowy i sieć telefoniczną. Dojazd do nieruchomości od strony południowo-zachodniej i północno-wschodniej ulicą 1 Maja, odpowiednio od strony ulicy Łódzkiej i ulicy 3 Maja. Ulica 1 Maja posiada utwardzoną asfaltem nawierzchnię. W bezpośredniej bliskości nieruchomości znajdują się przystanki komunikacji miejskiej, łączącej tę część miasta z jego centrum i pozostałymi dzielnicami oraz w odległości około 500 m, po drugiej stronie ulicy 1 Maja i ulicy Łódzkiej, przystanki tramwajowe Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej, łączącej Zgierz z Łodzią i Ozorkowem.
28 000
do ceny zostanie doliczony podatek VAT wg. stawki 22 %
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 ten położony jest w jednostce strukturalnej G2 US – o funkcji podstawowej usługi sportu.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni od dnia 9 lipca 2004 roku do dnia 30 lipca 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 nieruchomości winny składać wnioski o jej nabycie do dnia 20 sierpnia 2004 roku.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Stary Rynek 1, pok. 02B, tel. (0 42) 716 28 54 wew. 185.

