Zarządzenie Nr 86/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 lipca 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu miejskich lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia.

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. 2063, Nr 281, poz. 2782/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczony do wynajęcia na okres 4 lat lokal użytkowy usytuowany w kondygnacji podziemnej budynku posadowionego na działce gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 107 o powierzchni 4550 m2, położonej w Zgierzu przy ul. 1 Maja 5.

§ 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
Krzysztof Kwiatkowski
Prezydent Miasta ZgierzaZałącznik do Zarządzenia Nr 86/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 lipca 2005 r.

WYKAZ
obejmujący niżej opisany lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia w drodze przetargu na okres 4 lat, na działalność fotograficzną
adres nieruchomości  numer ewid. I powierzchnia, działki
pow. użytkowa lokalu w m2
opis nieruchomości
opis lokalu przeznaczonego do wynajęcia
wysokość stawki najmu za 1 m2
przeznaczenie wg planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgierz
ul. 1 Maja 5
nr ewid. 107, powierzchnia 4550 m2
75
Nieruchomość usytuowana jest przy ul. 1 Maja. Na gruncie znajduje się budynek murowany pełniący funkcję Urzędu Stanu Cywilnego. Nieruchomość uzbrojona jest w instalacje: elektryczną i wod–kan, centralnego ogrzewania. 
Lokal znajduje się w kondygnacji podziemnej budynku USC. Lokal składa się z następujących pomieszczeń:
- sala o powierzchni 18 m²
- sala o powierzchni 19 m²
- sala o powierzchni 38 m² - przystosowana do pełnienia roli kuchni.
Ponadto do wspólnego korzystania z USC pozostaje korytarz o powierzchni 33,5 m² i toaleta o powierzchni 16,5 m².
10,29 plus 22% VAT
W obowiązującym do 31.12.2003 r planie zagospodarowania nieruchomość położona była 
w jednostce E8U – usługi.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 1651 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale IV wpis o hipotece w kwocie 1 000 000 zł.
Lokal winien być wykorzystany na prowadzenie usług fotograficznych.
Czynsz z tytułu najmu lokalu użytkowego płatny jest do 10-go dnia każdego miesiąca. Przy czym stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Czynsz przypadający za pierwszy miesiąc najmu lokalu płatny przed podpisaniem umowy. Ponadto z tytułu najmu lokalu i korzystania z korytarza i toalety naliczane będą koszty eksploatacji związane z użytkowaniem pomieszczeń tj. (50% ogólnego zużycia wody w budynku, opłata z tytułu korzystania z centralnego ogrzewania przypadająca na okres grzewczy proporcjonalnie do powierzchni lokalu i korytarza oraz toalety, opłatę za energię elektryczną wg indywidualnej umowy z gestorem sieci-obejmującej kondygnację podziemną).
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 3 sierpnia 2005 r. do dnia 24 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 14 września 2005 r.
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II nr 16 w pok. 02A, telefon n 42 716 28 54.

