Zarządzenie Nr 67/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 30 czerwca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych w Zgierzu, przy ulicy: 1 Maja nr 69-81, 1 Maja nr 75, Sz. Rembowskiego nr 54, Sz. Rembowskiego, Długiej nr 93 i 95, S. Dubois nr 21-27, Sz. Rembowskiego nr 29 i 28, Długiej nr 66C i 71/73, E. Plater nr 1, L. Staffa, L. Staffa nr 40-48, nr 38-48A i nr 40-50, Kamiennej nr 18A, Parzęczewskiej nr 25-31, 33A, 33, B. Leśmiana nr 2-10, 8-10, K. K. Baczyńskiego nr 7 przeznaczonych do sprzedaży na rzecz Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu.

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 i 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 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz zabudowanych nieruchomości, obejmujący nieruchomości położone w Zgierzu, przy ulicy: 1 Maja nr 69-81, 1 Maja nr 75, Sz. Rembowskiego nr 54, Sz. Rembowskiego, Długiej nr 93 i 95, S. Dubois nr 21-27, Sz. Rembowskiego nr 29 i 28, Długiej nr 66C i 71/73, E. Plater nr 1, L. Staffa, L. Staffa nr 40-48, nr 38-48A i nr 40-50, Kamiennej nr 18A, Parzęczewskiej nr 25-31, 33A, 33, B. Leśmiana nr 2-10, 8-10, K. K. Baczyńskiego nr 7 przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do Zarządzenia Nr 67/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 30 czerwca 2005 roku

WYKAZ
zabudowanych nieruchomości położonych w Zgierzu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkownika wieczystego - Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu z zastosowaniem 95% bonifikaty od ceny nieruchomości

Adres, oznaczenie nieruchomości, obszar i numer księgi wieczystej
Cena gruntu w zł.
Opis, przeznaczenie i sposób zagospodarowania gruntu
1 Maja 69-81, działka 380/38 o pow. 12023 m2
Kw nr 71830
131.596,00
Nieruchomości zabudowane przez użytkownika wieczystego - Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zgierzu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi i urządzeniami infrastruktury technicznej
1 Maja 75, działka 380/28 o pow. 3778 m2
Kw nr 12801
46.745,00

Sz. Rembowskiego 54 działka 227/3 o pow. 1845 m2,
Sz. Rembowskiego, działka 228/4 o pow. 966 m2,
Długa 93, działka 229/1 o pow. 1401 m2,
Długa 95, działka 230/1 o pow. 1321 m2,
Kw nr 71960
57.275,00

S. Dubois 21-27, działka 140/69 o pow. 16215 m2,
Kw nr 72180
130.026,00

Sz. Rembowskiego 29, działka 172/18 o pow. 1545 m2
Kw nr 71978
18.193,00

Sz. Rembowskiego 28, działki 81/4 o pow. 501 m2 
i 81/31 o pow. 872 m2,
Kw nr 72049
14.179,00

Długa 66C, działka 452/1 o pow. 2904 m2,
Kw nr 71971
33.504,00

Długa nr 71/73, działki 90/1 o pow. 1068 m2 
i 90/2 o pow. 506 m2,
Kw nr 1617
21.059,00

E. Plater 1, działki 88/1 o pow. 637 m2
i 88/2 o pow. 405 m2,
Kw nr 8056
12.126,00

L. Staffa, działka 489/17 o pow. 32496 m2,
Kw nr 72009
314.473,00

L. Staffa, działka 489/33 o pow. 11015 m2,
Kw nr 72012
117.970,00

L. Staffa 40-48, działka 563/3 o pow. 1141 m2,
L. Staffa 38-48A, działka 573/1 o pow. 10764 m2,
L. Staffa 40-50, działka 572/6 o pow. 232 m2,
Kw nr 72324
113.661,00

Kamienna 18A, działka 459 o pow. 618 m2,
Parzęczewska 25-31, działki 438/5 o pow. 510 m2
i 486/16 o pow. 1982 m2,
Kw nr 71852
37.826,00

Parzęczewska 25-31, działka 438/6 o pow. 688 m2
i 486/14 o pow. 6122 m2,
Parzęczewska 33A, działka 484/2 o pow. 162 m2,
Parzęczewska 33, działka 485/2 o pow. 325 m2,
Kw nr 71851
117.970,00

B. Leśmiana 2-10, działka 531/3 o pow. 19 m2,
B. Leśmiana 8-10, działka 532/15 o pow.14428 m2,
Kw nr 72239
184.260,00

K. K. Baczyńskiego nr 7, działka 566/2 o pow. 2033 m2
i 567 o pow. 531 m2,
Kw nr 71994
27.113,00

Razem: 1.377.976,00
do ceny zostanie doliczony VAT wg stawki 22%


Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy, winny składać wnioski do dnia 12 sierpnia 2005 roku.

Informacji udziela Urząd Miasta Zgierza, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Stary Rynek 1 pokój 02B, tel. 716 28 54 wewn. 185.

Wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 1 lipca 2005 roku do dnia 22 lipca 2005 roku.

