Zarządzenie Nr 117/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 19 października 2005 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej nr 69A służebnością dostępu do drogi publicznej

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, 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/, art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 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, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/ oraz § 1 ust. 2 pkt 5, § 2 ust. 1, § 5 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata /Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 r. Nr 32, poz. 342/, po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza

zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam obciążyć działkę gruntu nr 313/12, położoną w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej nr 69A, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 37069, stanowiącą własność Gminy Miasta Zgierz, ograniczonym prawem rzeczowym polegającym na prawie przechodu i przejazdu, (w granicach oznaczonych na załączniku graficznym literami ABCD), na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej Nr 69A i Nr 69B, oznaczonej numerami działek: 515 i 313/22, dla której urządzona jest księga wieczysta Kw nr 74200.

§ 2. Obciążenie, o którym mowa w § 1 nastąpi nieodpłatnie, w zamian za ustanowienie przez właściciela nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy Łódzkiej Nr 69A i Nr 69B ograniczonego prawa rzeczowego polegającego na prawie przechodu i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości położonych w Zgierzu: przy ulicy Łódzkiej Nr 61A, oznaczonej numerem działki 462, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 39933 oraz przy ul. Łódzkiej Nr 63, stanowiącej działkę nr 449/1, zapisanej w księdze wieczystej Kw nr 39934. .Prawo przechodu i przejazdu obciążać będzie nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Łódzkiej nr 69D, stanowiącą działkę nr 516, zapisaną w księdze wieczystej Kw nr 74200.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 14 dni.

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński

Załącznik do zarządzenia Nr 117/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 19 października 2005 r.

Załącznik stanowi wydruk mapy ewidencyjnej, który dostępny jest w Urzędzie Miasta Zgierza (Plac Jana Pawła II nr 16, pok. 105).

