Zarządzenie Nr 104/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 28 września 2005 roku

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

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, 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. 2063, Nr 281, poz. 2782, z 2005 r. Nr 150, poz. 1251/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący nieruchomość zabudowaną położoną w Zgierzu przy ul. Kazimierza Pułaskiego 54 f przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

§ 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.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do Zarządzenia Nr 104/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 28 września 2005 roku

WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość, przeznaczoną do sprzedaży

adres nieruchomości nr ewid. i powierzchnia działki
opis nieruchomości
Cena nieruchomości w zł.
sposób zagospodarowania
Zgierz ul. Kazimierza Pułaskiego 54f
numer ewid. 219/7, powierzchnia 1201 m2
Nieruchomość zabudowana budynkiem o pow. użytkowej (bez piwnic) 279,30 m² i kubaturze 1404 m³ pełniącym funkcję warsztatu blacharsko-lakierniczego z zapleczem socjalno-gospodarczym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, dwukondygnacyjny w części tylnej i parterowy w części frontowej. Ściany murowane z bloczków betonowych, dach konstrukcji żelbetonowej. Do budynku doprowadzona jest energia elektryczna, woda i gaz., kanalizacja w ramach szamba lokalnego, ogrzewanie lokalne. Dojazd do nieruchomości w ramach służebności drogowej poprzez działkę gruntu o nr ewid. 219/6.
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Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i  jednorodzinnej oraz usługowej towarzyszącej tej zabudowie.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 2731 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale III i IV wpisów brak.

Wraz ze zbyciem prawa własności nieruchomości oznaczonej nr ewid. 219/7, ustanowiona zostanie służebność drogi koniecznej obciążająca działkę gruntu o numerze ewid. 219/6 – KW 2731, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości oznaczonej nr ewid. 219/7.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 28 września 2005 r. do dnia 19 października 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 09 listopada 2005 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 w pok. 02A, telefon nr (42) 716 28 54 wew. 163 lub 183.

