Zarządzenie Nr 82/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 22 lipca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

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 bezprzetargowej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 130/2, położoną w 118 obrębie miasta Zgierza.

§ 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.



Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Grzegorz Gula
Zastępca Prezydenta Miasta Zgierza
Załącznik do Zarządzenia Nr 82/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 22 lipca 2005 r.
WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na podstawie Uchwały Nr XXIX/301/2001 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 marca 2001 r., zmienionej Uchwałą Nr XLV/468/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 sierpnia 2002 r.
Położenie, numer ewidencyjny i powierzchnia nieruchomości
cena nierucho-mości
w zł
opis nieruchomości
Sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgierz – działka gruntu o nr ewid. 130/2 położona w 118 obrębie ewidencyjnym miasta Zgierza o powierzchni 555 m2.
31 100
Niezabudowana nieruchomość gruntowa, zlokalizowana w dzielnicy o zabudowie jedno i wielorodzinnej, na terenie nowopowstającego osiedla mieszkaniowego Kurak IV. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do ulicy i ma zostać przyłączona do działek sąsiednich stanowiących fragment osiedla. Istnieje możliwość uzbrojenia przedmiotowego terenu we wszystkie media instalacyjne znajdujące się na tym terenie tj.: wodę, kanalizację sanitarną, energię elekt., gaz przewodowy, sieć telefoniczną.
Brak obowiązującego planu. Według „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m. Zgierza” nieruchomość położona jest na terenie o funkcji podstawowej mieszkaniowej z przeznaczeniem pod budownictwo wielorodzinne oraz  jednorodzinne na północ od ulicy Traugutta.

Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 45 379, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale III i IV wpisów brak.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 22 lipca 2005 r. do dnia 12 sierpnia 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 02 września 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.

