Zarządzenie Nr 75/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 13 lipca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego - licytacji na okres 10 lat części gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69.

Na podstawie art. 30 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 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063, Nr 281, poz. 2782/

zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczona do wydzierżawienia na okres 10 lat części gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej 65-69.
1.2. Wykaz podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia Nr 75/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 13 lipca 2005 roku

WYKAZ
dotyczący wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego – licytacji na okres 10 lat części gruntu z działki oznaczonej nr ewid. 466 położonej w Zgierzu przy ul. Konstantynowskiej Nr 65-69 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowej /kwiaciarnia/ pod lokalizację 4 kiosków.

Lp.
Adres nieruchomości i Nr KW
Nr ewid. działki
Pow. gruntu objętego dzierżawą oraz nr stanowiska
Cena wywoławcza czynszu miesięcznego za 1 m2 w zł. + 22% VAT
Termin płatności czynszu dzierżawnego
Opis nieruchomości i przeznaczenie działki zgodnie z dokonaną analizą zagospodarowania terenu.
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32 m2 - stanowisko nr 1 i 2



32 m2 - stanowisko nr 3 i 4



30 m2 - stanowisko nr 5



35 m2 - stanowisko nr 6 i 7

4,31,-





4,31,-





4,31,-





4,31,-






Do 10-go każdego miesiąca
Nieruchomość położona przy ul. Konstantynowskiej w sąsiedztwie cmentarza komunalnego.
Wytyczne dla nowej zabudowy: 
Zabudowa usługowa, parterowa.
Wysokość zabudowy max. 3,0 m. do okapu.
Kąt nachylenia połaci od 12°-35°. Dach dwuspadowy.
Zakaz stosowania okładzin z tworzyw sztucznych.
Pow. biologicznie czynna – nie określa się z architektem Miasta.

PROJEKT BUDYNKU NALEŻY UZGODNIĆ NA ETAPIE PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZED WYSTĄPIENIEM Z WNIOSKIEM O POZWOLENIE NA BUDOWĘ.

	Lokalizacja miejsc podlegających dzierżawie określona w załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 57/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 czerwca 2005 roku oznaczona jest następującymi numerami:

1/ teren przeznaczony do wydzierżawienia składa się z miejsc 1 i 2;
2/ teren przeznaczony do wydzierżawienia składa się z miejsc 3 i 4;
3/ teren przeznaczony do wydzierżawienia składa się z miejsca 5;
4/ teren przeznaczony do wydzierżawienia składa się z miejsc 6 i 7.
	W/w miejsca przeznaczone są do wydzierżawienia na prowadzenie działalności handlowej /kwiaciarni/ na okres 10 lat.
	Przedmiotem przetargu będzie wysokość stawki czynszu za 1 m2 gruntu w stosunku miesięcznym plus podatek VAT w wysokości 22%.
	Dzierżawca terenu zobowiązany będzie do uiszczania podatku od nieruchomości naliczanego przez Wydział Finansowy Urzędu Miasta Zgierza.
	Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości do zamierzonej formy użytkowania ponosi dzierżawca.
	W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawne w imieniu, których winni występować upoważnieni przedstawiciele.
	Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.


Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 21 dni, tj. od dnia 13 lipca 2005 roku do dnia 3 sierpnia 2005 roku.

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 do dnia 24 sierpnia 2005 roku.

Informacji udziela Urząd Miasta Zgierza, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła II Nr 16, pokój 02B, tel. 716 28 54 w. 185.

