Zarządzenie Nr 36/IV/2006
Prezydenta Miasta Zgierza
z dnia 10 maja 2006 roku

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Zgierzu, przy ulicy Henryka Sienkiewicza Nr 21, przeznaczoną do zbycia w trybie bezprzetargowym na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

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 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/, art. 37 ust. 2 pkt 6 i pkt 9 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 § 1 ust. 2 pkt 2, § 2 ust. 1 i § 3 uchwały Nr III/30/2002 Rady Miasta Zgierza z dnia 30 grudnia 2002 r. 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. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, obejmujący nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży, położoną w Zgierzu przy ul. Henryka Sienkiewicza Nr 21, oznaczoną nr działki 972/40, o pow. 1973 m2.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Zgierza
Karol Maśliński
Załącznik do zarządzenia Nr 36/IV/2006 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 maja 2006 r.

WYKAZ
obejmujący przeznaczoną do zbycia w drodze bezprzetargowej na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miasto Zgierz

Adres nieruchomości
Numer ewid. działki
Powierzchnia
w m2
Wartość nieruchomości
Cena nieruchomości
Numer księgi wieczystej

ul. Henryka Sienkiewicza nr 21

972/40

1973

65.500,00

65.500,00
plus 22% VAT

cz. KW Nr 59700

Ww. nieruchomość stanowi własność Gminy Miasta Zgierza i posiada urządzoną księgę wieczystą - część KW Nr 59700 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu – V Wydział Ksiąg Wieczystych, gdzie w działach III i IV wpisów brak.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi niezabudowaną działkę gruntu, zlokalizowaną w Zgierzu przy ul. Henryka Sienkiewicza, na terenach dawnych Zakładów Przemysłu Wełnianego „ZELTOR” S.A. w likwidacji. Zlokalizowana jest po zachodniej stronie ul. Henryka Sienkiewicza, w jej północnej części, wśród innych działek o charakterze przemysłowym, powstałych w wyniku wtórnego podziału likwidowanego zakładu. Działka jest uzbrojona lub ma możliwość uzbrojenia w media znajdujące się na tym terenie, tj. wodę, kanalizację sanitarną, kanalizację deszczową, gaz przewodowy, energie elektryczną i telefon.
Dla ww. nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego. Sposób zagospodarowania winien być zgodny z opinią urbanistyczną wykonaną przez Wydział Urbanistyki, Gospodarki Przestrzennej i Geodezji Urzędu Miasta Zgierza z dnia 18 kwietnia 2006 r., która wskazuje, iż nieruchomość niniejsza położona jest na terenie przeznaczonym pod przemysł, rzemiosło (działalność produkcyjna). Ze względu na swój kształt działka, o której mowa nie może stanowić odrębnej nieruchomości, powinna zostać przyłączona do działki sąsiedniej.
Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 21 dni tj. od dnia 10 maja 2006 r. do dnia 31 maja 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 o jej nabycie do dnia 21 czerwca 2006 r.
Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II Nr 16, pok. 02B, tel. 042 716 28 54 wew. 185.


