Zarządzenie Nr 15/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 3 marca 2006 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na okres 15 lat.

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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128/ 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, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459/

zarządzam, co następuje:

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący przeznaczony do wydzierżawienia na okres 15 lat teren o powierzchni 270 m2 stanowiący część działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/12 położonej w Zgierzu przy ul. Szczawińskiej 127.

§ 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 15/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 3 marca 2006 r.


WYKAZ
obejmujący niżej opisaną nieruchomość, z której 270 m2 przeznaczone jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej
położenie, numer ewidencyjny, powierzchnia nieruchomości
opis nieruchomości
opis przedmiotu dzierżawy
sposób zagospodarowania nieruchomości
Zgierz ul. Szczawińska 127, działka gruntu nr ewid. 3/12 o powierzchni 985 m2, obręb 124
Nieruchomość zabudowana budynkiem w złym stanie technicznym, porośnięta samosiejkami drzew i krzewów, usytuowana w sąsiedztwie dawnego wysypiska śmieci. Przylega bezpośrednio do ul. Szczawińskiej.
teren o powierzchni 270 m2 w kształcie określonym w załączniku do zarządzenia Nr 152/IV/2005 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 5 grudnia 2005 r. porośnięty samosiejkami drzew i krzewów, z dostępem do ul. Szczawińskiej. 
W obowiązującym do 31-12-2003 r. planie zagospodarowania przestrzennego, teren działki przeznaczony był na cele leśne. W chwili obecnej brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla nieruchomości wydana została decyzja znak UG/73311/12/123/05 z dnia 02-06-2005 r. Wydziału UGPiG Urzędu Miasta Zgierza, ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci PLUS GSM nr 30857 “Zgierz-Szczawińska” wraz z przyłączem energetycznym.

Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasto Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą KW Nr 47 798, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, w dziale III i IV wpisów brak.
Wysokość stawki czynszu dzierżawnego wynosić będzie 4500 PLN plus VAT w stosunku kwartalnym. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu płatny będzie w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT. Przy czym stawka czynszu będzie corocznie waloryzowana o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. Czynsz przypadający za okres od dnia podpisania umowy dzierżawy do końca miesiąca, w którym Dzierżawca uzyska prawomocne pozwolenie na budowę wynosił będzie 1500 PLN plus VAT i płatny będzie jednorazowo w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 3 marca 2006 r. do dnia 24 marca 2006 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 do dnia 14 kwietnia 2006 r.

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16, pok. 02A, tel. 042 716 28 54 wew. 163, 183.

