Zarządzenie Nr 119/IV/2004
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 9 listopada 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczoną do zbycia w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Piątkowskiej Nr 58.

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. 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, 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. Piątkowskiej Nr 58.

§ 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.
Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Grzegorz Gula
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
Załącznik do Zarządzenia Nr 119/IV/2004 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 9 listopada 2004 r.

WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość przeznaczoną do  zbycia w drodze przetargu

Adres nieruchomości, numer księgi wieczystej
numer ewid. działki
Powierzchnia w m2
cena nieruchomości w złotych

opis nieruchomości
przeznaczenie w/g planu zagospodarowania przestrzennego

Zgierz 
ul. Piątkowska 58

KW Nr 37090

400

565

27 700,-
plus 
22% VAT

Nieruchomość niezabudowana 
Brak obowiązującego planu.
Sposób zagospodarowania zgodny z analizą zagospodarowania sporządzoną dla przedmiotowego terenu

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 37090 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale III i IV wpisów brak.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 10 listopada 2004 r. do dnia 30 listopada 2004 r.

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 22 grudnia 2004 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Stary Rynek 1 w pok. 02A, telefon nr (42) 716 28 54 wew. 183.

