Zarządzenie Nr 121/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 21 października 2005 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1061/13, nr 1061/16, nr 1061/22, nr 1061/23, nr 1071/3, nr 1208/10 położonych w Zgierzu przy ul. Ossowskiego i ul. Rembielińskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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) oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 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 zarządzenia Nr 111/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 października 2005 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki: nr 1061/13, nr 1061/16, nr 1061/22, nr 1061/23, nr 1071/3, nr 1208/10 położonych w Zgierzu przy ul. Ossowskiego i ul. Rembielińskiego.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza. 

§ 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 121/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 21 października 2005 r.

WYKAZ 
obejmujący niżej opisaną nieruchomość, przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wymienionych w załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 111/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 października 2005 r.

adres nieruchomości, numer księgi wieczystej
Numer działki i jej powierzchnia
Wysokość stawki dzierżawy za m2
Opis nieruchomości
Przeznaczenie według planu zagospodarowania przestrzennego
ul. Ossowskiego 30 KW Nr 3091
ul. Ossowskiego 32-36 KW Nr 55707
ul. Ossowskiego 30 KW Nr 55707
ul. Ossowskiego 32-34 KW Nr 55707
ul. Rembielińskiego 37a KW Nr 3091
ul. Rembielińskiego KW Nr 55707
ul. Ossowskiego KW Nr 34639
nr 1061/13 - pow. 23 m2
nr 1061/16 - pow. 3048 m2
nr 1061/21 - pow. 749 m2
nr 1061/22 - pow. 921 m2
nr 1061/23 - pow. 258 m2
nr 1071/3 - pow. 231 m2
nr 1208/10 - pow. 2005 m2
0,05 zł za m2 rocznie
Teren obsadzony drzewami i krzewami, zabudowany niewielkimi altanami. 
W obowiązującym do dnia 31.12.2003 r. planie zagospodarowania nieruchomość przeznaczona była pod ogrody działkowe. 


Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 21 października 2005 r. do 14 listopada 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 2 grudnia 2005 r.

Informacji dotyczącej niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Pl. Jana Pawła II 16 w pok. 02A, tel. 716-28-54 wew. 183.

