Zarządzenie Nr 23/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 11 marca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz 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/ oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 8B.

§ 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 MaślińskiZałącznik do Zarządzenia Nr 23/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 11 marca 2005 r.

WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość, przeznaczoną do sprzedaży

Adres nieruchomości
numer ewidencyjny i powierzchnia działki
wartość nieruchomości w zł
opis nieruchomości
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgierz, ul. Andrzeja Struga 8B
Nr ewid. 302

powierzchnia
9 889 m2
68 600
Działka gruntu, od północy ograniczona kanałem rzeki Bzury. Teren działki jest nie zagospodarowany, nie zabudowany i nie uzbrojony, w większości porośnięty drzewami. Na terenie występują dwa nasypy. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej. Dostęp zabezpieczony jest poprzez ustanowioną służebność drogi koniecznej. Działka nie jest uzbrojona, jedynie przy jej południowej granicy przebiega sieć oświetleniowa. Natomiast w północnej części działki przebiega sieć kanalizacyjna – k 800. W ulicy A. Struga zlokalizowane są media: energia elekt., woda, ciepłociąg, kanalizacja sanitarna i deszczowa, telefon.
Brak obowiązującego planu. Zgodnie z obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. planem zagosp. przestrzennego dz. o nr 302 znajdowała się w jednostce H2, ZI, ZN o funkcji podstawowej “zieleń łęgowa niska w dolinie rzeki Bzury oraz zieleń izolacyjna na obrzeżach zakładów ZPB Boruta”. Sposób zagospodarowania zgodny z analizą zagospodarowania terenu. 

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa oddaną w użytkowanie wieczyste na rzecz Gminy Miasto Zgierz do dnia 05 grudnia 2089 r. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr 63 342, gdzie:
-	w dziale III wpisana jest służebność drogi koniecznej obciążającej działkę o nr ewid. 304 objętą niniejsza księgą na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działek oznaczonych nr ewid. 302 i nr ewid. 303 objętej księgą wieczystą Nr 58 520. 
-	w dziale IV wpisów brak.
Ponadto ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej obciążającej działkę o nr ewid. 302 na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki oznaczonej nr ewid. 299 dla której w Sądzie Rejonowym w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr 64 419.
Każdoczesny właściciel bądź użytkownik wieczysty działki o nr ewid. 302 zobowiązany będzie w niezbędnym zakresie udostępnić teren niniejszej działki do obsługi przebiegającej przez tę nieruchomości sieci kanalizacyjnej – k 800.
Z tytułu użytkowania wieczystego działki o nr ewid. 302 użytkownik wieczysty zobowiązany jest przez cały okres użytkowania wieczystego, do dnia 31 marca każdego roku, wnosić opłatę z tytułu użytkowania wieczystego w wysokości 3% wartości  niniejszej nieruchomości na rzecz Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego może być przez właściciela aktualizowana nie częściej niż raz w roku, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 11 marca 2005 r. do dnia 01 kwietnia 2005 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 kwietnia 2005 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.

