Zarządzenie Nr 135/IV/2005
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 listopada 2005 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu dotyczącego wydzierżawienia na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 26D

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) oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 150, poz. 1251, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 129/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 03 listopada 2005 r. w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 26D

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz określony w załączniku do zarządzenia obejmujący nieruchomość położoną w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 26D przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia nr 135/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 listopada 2005 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2063 z późn. zm./ ustalam

WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość przeznaczoną do wydzierżawienia na okres 10 lat

Adres nieruchomości i nr KW
Nr ewid. działki
Pow. gruntu w m2
Czynsz miesięczny za 1 m2 w zł
Podatek VAT od czynszu
Opis nieruchomości, przeznaczenie i sposób zagospodarowania
Zgierz
ul. Parzęczewska 26D

KW 63284
561/7
33
1,22,-
22%
działka zabudowana budynkiem garażowym, brak planu zagospodarowania przestrzennego, w sąsiedztwie znajduje się kompleks garaży

1. Wyżej wymieniona nieruchomość zabudowana jest budynkiem garażowym wybudowanym na podstawie pozwolenia na budowę z własnych środków dzierżawcy i stanowi własność dzierżawcy.
2. Czynsz płatny będzie z góry do 10-go dnia każdego miesiąca. Stawka czynszu dzierżawnego podlegać będzie corocznej waloryzacji o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim.
3. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni t.j. od dnia 11.11.2005 r. do dnia 01.12.2005 r.

Osoby, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości na podst. art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w/w ustawy, winny składać wnioski do dnia 22.12.2005 r. 

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, pok. nr 02B - tel. (0 42) 716-28-54 wew. 185.

