Zarządzenie Nr 91/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 sierpnia 2004 roku

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Kasprowicza Nr 60, 62-64, Cmentarnej i Cmentarnej Nr 22, 24, 25.

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 i Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz. 1759/, art. 15, art. 37 ust. 2 pkt 4 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/ § 1 ust. 2 pkt 6, § 2 ust. 1 i § 3 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. 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. W celu właściwego zagospodarowania nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicach: Kasprowicza Nr 60, 62-64, Cmentarnej i Cmentarnej Nr 24, stanowiących własność Gminy Miasta Zgierza oraz przy ulicy Cmentarnej Nr 22 i 25, zapisanych w zbiorze dokumentów ZD Nr 5542, będących własnością osoby fizycznej, postanawiam dokonać następującej zamiany gruntów:
	Przenieść na rzecz właściciela nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej Nr 22 i 25, prawo własności nieruchomości położonej przy ulicy Cmentarnej Nr 24, stanowiącej własność Gminy Miasta Zgierza, zapisanej w księdze wieczystej Kw Nr 21480, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, numerami działek:

	działki numer 477/15 o powierzchni 711 m2;
	działki numer 477/16 o powierzchni 677 m2;
	działki numer 477/17 o powierzchni 638 m2,
	działki numer 477/18 o powierzchni 660 m2,
	działki numer 477/19 o powierzchni 671 m2,
	działki numer 477/20 o powierzchni 544 m2,
	Pozyskać w wyniku zamiany, prawo własności nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy Cmentarnej Nr 22 i 25, stanowiących własność osoby fizycznej, uregulowanych w zbiorze dokumentów Zd Nr 5542, oznaczonych numerami działek:
	działki numer 454 o powierzchni 391 m2;
	działki numer 476/1 o powierzchni 276 m2;
	działki numer 476/2 o powierzchni 224 m2,
	działki numer 476/3 o powierzchni 219 m2,
	działki numer 476/4 o powierzchni 227 m2,
	działki numer 476/5 o powierzchni 246 m2,
	działki numer 476/6 o powierzchni 261 m2,
	działki numer 476/7 o powierzchni 301 m2;
	działki numer 476/8 o powierzchni 259 m2;
	działki numer 476/9 o powierzchni 260 m2,
	działki numer 476/10 o powierzchni 246 m2,
	działki numer 476/11 o powierzchni 239 m2,
	działki numer 476/12 o powierzchni 231 m2,
	działki numer 476/13 o powierzchni 177 m2.


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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.
Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

