Zarządzenie Nr 102/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14a.

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, 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. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. 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, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, 720, 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 zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu, położoną w Zgierzu przy ul. Henryka Dąbrowskiego Nr 14a.

§ 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

Załącznik do zarządzenia Nr 102/IV//2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 14 września 2004 r.

WYKAZ
obejmujący nieruchomość przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu

L.p.
Adres i Nr KW
Nr ewid. działki
Pow. w m2
Cena nieruchomości w zł

Opis nieruchomości
Przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego.
Obecnie brak planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan obowiązujący do dnia 31 grudnia 2003 r. zawiera zapis:
1.
ul. Dąbrowskiego Nr 14a
KW Nr 65557
12/4
437
25 000,-
do ceny zostanie naliczony VAT 22%
Nieruchomość niezabudowana
Funkcja podstawowa. Mieszkalnictwo wielorodzinne, usługi. Realizacja nowej zabudowy uwzględniająca wymogi ochrony konserwatorskiej. W zakresie ochrony środowiska :dopuszcza się działalność usługową o uciążliwości nie wykraczającej poza granice działki przede wszystkim ogólnomiejską i bytową związaną z obsługą zabudowy mieszkaniowej. Dopuszcza się zabudowę mieszkalną właściciela zakładu .

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 14 września 2004 r. do dnia 4 października 2004 r.
Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy, winny składać wnioski do dnia 26 października 2004 r.
Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, pok. Nr 02a, tel. 716-28-54 wew. 183.

