Zarządzenie Nr 84/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w czasie od 26 października do 3 listopada 2005 r.

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. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia określonych w załącznikach do zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Z up. Prezydenta Miasta Zgierza
Krzysztof Kwiatkowski
Prezydent Miasta Zgierza

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 84/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 lipca 2005 r.

WYKAZ
dotyczy części działek o numerach ewidencyjnych 580/5, 578, 131/1, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas od dnia 26 października do 3 listopada 2005 r. w drodze przetargu ustnego – licytacji.

Lp.
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny 
działki
Ilość stanowisk handlowych
Cena wywoławcza czynszu za 1 m2
Podatek VAT od czynszu
Termin płatności czynszu
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1.
Targowa 11
580/5
11
4,35 zł
22%
do dnia 21 października 2005 r.
Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania.
2.
Piotra Skargi 23
578
24
4,35 zł
jw.
jw.
jw.
3.
Targowa
133/1
23
4,35 zł
jw.
jw.
jw.

Dla stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz:
	działki gruntu nr 580/5 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych KW 3165;
	działki gruntu nr 578 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych KW 18 105.

Działka gruntu nr 133/1 ma nieuregulowany stan prawny – i jej samoistnym posiadaczem jest Skarb Państwa, władającym Zarząd Powiatu Zgierskiego.

	Do wydzierżawienia w czasie od 26 października do 3 listopada 2005 r. przeznaczonych jest łącznie 58 stanowisk handlowych, oznaczonych numerami od 1 do 58 w sektorze A, B i C, zlokalizowanych na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 133/1, 578, 580/5.
	Przedmiotem przetargu będzie wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu każdego ze stanowisk handlowych.
	W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
	Dzierżawcy poszczególnych stanowisk handlowych zostaną wyłonieni w drodze przetargu.
	Dzierżawa terenu uprawnia do ustawienia stoiska i sprzedaży kwiatów, zniczy i innych akcesoriów związanych z obsługą cmentarzy.

Gmina Miasto Zgierz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy wyłoniony w trybie przetargu dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego do dnia 21 października 2005 r.
	Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, to jest: od dnia 28 lipca 2005 r. do dnia 18 sierpnia 2005 r.

Informacji w sprawie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 02B, tel. 716-28-54 wew. 185 oraz Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza, pok. 209 tel. 716-28-54 wew. 141.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 84/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 lipca 2005 r.

WYKAZ
dotyczy części działek o numerach ewidencyjnych 466 i 458/3 przeznaczonych do wydzierżawienia na czas od dnia 26 października do 3 listopada 2005 r. w drodze przetargu ustnego – licytacji.

Lp.
Położenie nieruchomości
Numer ewidencyjny 
działki
Ilość stanowisk handlowych
Cena wywoławcza czynszu za 1 m2
Podatek VAT od czynszu
Termin płatności czynszu
Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
1.
Konstantynowska 65-69
466
13
4,35 zł
22%
do dnia 21 października 2005 r.
Brak jest obowiązującego planu zagospodarowania
2.
Konstantynoska 71-75
458/3
3
4,35 zł
22%
jw.
jw.

Dla stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz działek gruntu nr 466 i 458/3 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych KW 22 144.

	Do wydzierżawienia w czasie od 26 października do 3 listopada 2005 r. przeznaczonych jest łącznie 16 stanowisk handlowych, oznaczonych numerami od 1 do 16, zlokalizowanych na działkach gruntu o numerach ewidencyjnych: 466 i 458/3.
	Przedmiotem przetargu będzie wysokość czynszu dzierżawnego za 1 m2 gruntu każdego ze stanowisk handlowych.
	W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
	Dzierżawcy poszczególnych stanowisk handlowych zostaną wyłonieni w drodze przetargu.

Gmina Miasto Zgierz zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy, w sytuacji gdy wyłoniony w trybie przetargu dzierżawca nie uiści czynszu dzierżawnego w terminie do dnia 21 października 2005 r.’
	Termin, miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni, to jest: od dnia 28 lipca 2005 r. do dnia 18 sierpnia 2005 r.

Informacji w sprawie udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 02B, tel. 716-28-54 wew. 185 oraz Wydział Rozwoju Miasta i Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Zgierza, pok. 209 tel. 716-28-54 wew. 141.



