Zarządzenie Nr 40/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie: zamiany nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 8A i ul. Konstantynowskiej.

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. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/ oraz § 1 ust. 2 pkt 6, § 2 ust. 1, § 3 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 roku Nr 32, poz. 342/, po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawiam zamienić przysługujące Gminie Miasto Zgierz prawo użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewid. 304 o powierzchni 4443 m2, położonej w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 8A i działki gruntu oznaczonej numerem ewid. 129/17 o powierzchni 1818 m2, położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej wraz z jednoczesnym obciążeniem tych nieruchomości służebnością drogi koniecznej na rzecz każdoczesnego właściciela lub użytkownika wieczystego działki gruntu oznaczonej numerem ewid. 299 o powierzchni 1543 m2, położonej w Zgierzu przy ul. Andrzeja Struga 12B wpisanej do księgi wieczystej KW Nr 64 419 na przysługujące Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zgierzu przy ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 22 prawo własności lokalu użytkowego o powierzchni 113,34 m2 usytuowanego na parterze budynku położonego w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69A wraz ze związanym z tym prawem udziałem wynoszącym 11334/313929 części w częściach wspólnych i urządzeniach budynku nie służących wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz taki sam udział we własności działki gruntu położonej w Zgierzu przy ul. 3 Maja 69A oznaczonej numerem ewid. 208/5, na której posadowiony jest przedmiotowy budynek.
	Działki gruntu, o których mowa w ust. 1. oznaczone nr ewid. 304 i 129/17 posiadają urządzoną księgę wieczystą KW Nr 63 342 prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu, gdzie w dz. II jako właściciel wpisany jest Skarb Państwa, a Gmina Miasto Zgierz jako użytkownik wieczysty.

Dla lokalu użytkowego i związanych z nim części wspólnych, o których mowa w ust. 1 w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 64 140, zaś dla działki gruntu oznaczonej nr ewid. 208/5 KW Nr 61521.

§ 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.
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