Zarządzenie Nr 15/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 22 lutego 2005 roku

w sprawie: oddania w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Stanisława Fijałkowskiego 2 i 4a na rzecz Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 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. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063, Nr 281, poz. 2782/, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej /Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255, poz. 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, poz. 1383, poz. 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151, poz. 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215, z 2004 r. Nr 210, poz. 2135/, § 1 ust. 2 pkt 5, § 2 ust. 1, § 3, § 5 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, po uzyskaniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza,

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1 Wyrażam zgodę na oddanie w nieodpłatne użytkowanie na rzecz Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu, na cele związane z prowadzeniem zadań statutowych zabudowaną nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Fijałkowskiego 2 i 4a, stanowiącą działki gruntu oznaczone w 124 obrębie nr 866/1 o pow. 2519 m² oraz nr 864 o pow. 100 m². Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierz i posiada uregulowany stan prawny w księdze wieczystej KW 1865.
2. Na nieruchomości, o której mowa w ust. 1 usytuowane są następujące naniesienia budowlane: murowany budynek przychodni wyposażony w sieć kanalizacyjną i sieć cieplną w kanałach oraz droga kołowa, place, chodniki, osłona śmietnika, ogrodzenie z siatki.

§ 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

