Zarządzenie Nr 17/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Zgierzu przy ulicy Hożej nr 3c-3d

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 i 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. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości, obejmujący udział w nieruchomości, przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, w celu poprawy warunków zagospodarowania należącej do nich nieruchomości przyległej.

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

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


Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia Nr 17/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 16 marca 2006 r.

WYKAZ
niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz współwłaścicieli nieruchomości, w celu poprawy warunków zagospodarowania należącej do nich nieruchomości przyległej

Położenie, numer działki, obszar, numer księgi wieczystej
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania
udział wynoszący ¾ części nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ulicy Hożej Nr 3c-3d, oznaczonej numerami działek:
- 243/1 o powierzchni 455 m2
- 243/3 o powierzchni 522 m2 
zapisanej w księdze wieczystej KW nr 30090
Działki nie mogą stanowić odrębnej nieruchomości i są przeznaczone na przyłączenie do nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerami działek 240 i 242, z którą tworzyć będą jedną nieruchomość z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej – ulicy Zbożowej
Cena nieruchomości: 68.478,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem złotych).
Cena udziału wynoszącego ¾ części nieruchomości: 51.358,50 (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy)
Do ceny zostanie doliczone 22% VAT

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./, winny składać wnioski do dnia 27 kwietnia 2006 roku.
Informacji udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami w Zgierzu, Plac Jana Pawła II Nr 16, pokój 02B, tel. 042 7162854 wew. 185.
Wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 16 marca 2006 roku do dnia 6 kwietnia 2006 roku.

