Zarządzenie Nr 102/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 21 września 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu 

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; 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; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457/ 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; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, obejmujący nieruchomości 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 14 dni.

§ 3. Wykaz podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia Nr 102/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 września 2005 roku

WYKAZ
zabudowanych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgierzu, położonych w Zgierzu, przy ulicach:

Położenie, numer działki, obszar, numer księgi wieczystej
Cena gruntu w złotych
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Sz. Rembowskiego nr 65 i nr 67, działka 212/15 o pow. 2215 m2, działka 373/11 o pow. 5756 m2, Kw nr 75491,

Sz. Rembowskiego nr 66, 66A, 70A, Spółdzielczej nr 1, 1-3, Długiej nr 99, 97, 101-103, 105 działka 214/36 o pow. 372 m2, działka 214/37 o pow. 2266 m2, działka 214/38 o pow. 126 m2, działka 214/45 o pow. 2093 m2, działka 214/47 o pow. 2421 m2, działka 214/49 o pow. 3267 m2, działka 214/51 o pow. 2031 m2, działka 214/54 o pow. 842 m2, działka 214/55 o pow. 518 m2, działka 214/58 o pow. 325 m2, Kw nr 75492,

S. Dubois nr 36, 38-40, 34 S. Cezaka nr 31, 29, 27, 25 działka 204/1 o pow. 494 m2, działka 205/1 o pow. 270 m2, działka 206/1 o pow. 254 m2, działka 207/87 o pow. 418 m2, działka 234/2 o pow. 189 m2, działka 235/2 o pow. 252 m2, działka 236/2 o pow. 262 m2, działka 237/2 o pow. 261 m2, działka 238/2 o pow. 253 m2, Kw nr 75489,

S. Dubois nr 38-40, 42 działka 207/90 o pow. 4688 m2, działka 207/99 o pow. 744 m2, Kw nr 75490

Parzęczewskiej nr 32,26-30, 24 działka 456/51 o pow. 87 m2, działka 456/53 o pow. 1075 m2, działka 547/36 o pow. 3383 m2, działka 547/40 o pow. 8964 m2, działka 547/45 o pow. 689 m2, Kw nr 75511,

Parzęczewskiej nr 26-30, 24 działka 547/35 o pow. 566 m2, działka 547/48 o pow. 1971 m2, Kw nr 75512,

Parzęczewskiej nr 24, działka 547/47 o pow. 3153 m2, Kw nr 74167,

Parzęczewskiej nr 26-30, 24 działka 547/33 o pow. 2700 m2, działka 547/37 o pow. 5535 m2, działka 547/43 o pow. 753 m2, działka 547/46 o pow. 260 m2, Kw nr 75513,

Parzęczewskiej nr 1-23, działka 542/102 o pow. 5110 m2, działka 542/112 o pow. 2756 m2, bez adresu, działka 542/118 o pow. 1410 m2, Kw nr 75522,

Parzęczewskiej nr 13-21, 1-23 działka 542/99 o pow. 533 m2, działka 542/104 o pow. 5291 m2, działka 542/116 o pow. 492 m2, bez adresu, działka 542/120 o pow. 371 m2, Kw nr 75524,


93.825,00








167.743,00






36.956,00


70.680,00




181.160,00


41.912,00


41.834,00



163.605,00



123.075,00




88.724,00

Nieruchomości zabudowane przez użytkownika wieczystego Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową w Zgierzu budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi oraz urządzeniami infrastruktury technicznej
Parzęczewskiej nr 14-20, działka 500/21 o pow. 601 m2, działka 500/22 o pow. 2088 m2, działka 500/25 o pow. 56 m2, działka 500/27 o pow. 735 m2, działka 500/28 o pow. 107 m2, działka 500/29 o pow. 303 m2, działka 500/30 o pow. 378 m2, działka 500/31 o pow. 258 m2, działka 500/32 o pow. 574 m2, działka 500/33 o pow. 371 m2, działka 500/40 o pow. 1433 m2, działka 500/42 o pow. 1416 m2, działka 500/44 o pow. 2622 m2, działka 500/46 o pow. 1444 m2, działka 500/48 o pow. 74 m2, działka 500/50 o pow. 1341 m2, działka 500/52 o pow. 221 m2, działka 500/57 o pow. 1421 m2,działka 500/59 o pow. 2 m2, działka 500/62 o pow. 550 m2, działka 501/6 o pow. 1923 m2, działka 501/12 o pow. 756 m2, działka 501/14 o pow. 969 m2, działka 501/16 o pow. 61 m2, działka 501/17 o pow. 21 m2, działka 501/19 o pow. 105 m2, działka 501/22 o pow. 156 m2, działka 503/83 o pow. 276 m2, Kw nr 75516,

B. Leśmiana nr 8-10, działka 532/19 o pow. 9 m2, działka 532/21 o pow. 514 m2, J. Tuwima nr 8-18, działka 535/18 o pow. 30865 m2, J. Tuwima, działka 536/6 o pow. 950 m2, działka 537/7 o pow. 196 m2, Kw nr 75386,

L. Staffa, działka 50/5 o pow. 281 m2, T. Żeleńskiego-Boya nr 23, działka 469/8 o pow. 716 m2, L. Staffa, działka 486/23 o pow. 22145 m2, Kw nr 75389.


















257.743.,00




379.868,00



263.677,00

Łączna cena nieruchomości: 1.910.802,00 złotych /słownie: jeden milion dziewięćset dziesięć tysięcy osiemset dwa złote/
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 3 listopada 2005 roku.

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

Wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 22 września 2005 roku do dnia 13 października 2005 roku.

