
Zarządzenie NrHĆ/V/2010 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia ISM&UŹMfó*... 2010 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu, obejmującego lokal użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks,  

Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18, przeznaczony do wynajęcia na okres 3 lat 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 

558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568,z2004r.Nr 102, poz. 1055, Nr 116. poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 

1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 146, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, 

Nr 106, poz. 675) oraz art. 11 ust. 1, art. 13 ust. 1. art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, 

poz. 675, Nr 143. poz. 963, Nr 155. poz. 1043) 

§ 1. Podaje się do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia, obejmujący lokal użytkowy o powierzchni 151 m 2 , mieszczący się w budynku 

usytuowanym na działkach gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 97/3 i 96/2, położonych 

w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a i ul. Długiej 18, przeznaczony do 

wynajęcia na okres 3 lat na rzecz dotychczasowego najemcy. 

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

zarządzam, co następuje: 

14 dni. 

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

Zgierza. 



Załącznik do zarządzenia 
Nr '{%> /V/2010 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia MtiOĄitilAjŃMl 2010 roku 

WYKAZ 

obejmujący niżej opisany lokal użytkowy przeznaczony do wynajęcia na okres 3lat, 
w drodze bezprzetargowej, na rzecz doty chczasowego najemcy 

Adres 
nieruchomości 

Opis nieruchomości Opis lokalu 

Zgierz 

ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 3a 

i ul. Długa 18 

Nieruchomość zabudowana, będąca 
własnością Gminy Miasto Zgierz, 
obręb 129, nr ewid. działek gruntu 97/3 
i 96/2 o pow. 723 m2 i 90 m2, KW Nr 
56410 i KW Nr 851. Brak planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

Lokal użytkowy o powierzchni 151 m2, usytuowany 
w budynku parterowym, murowanym, położonym na 
dwóch działkach ewidencyjnych o nr, 97/3 i nr. 96/2, 
wyposażony w instalację elektryczną, z możliwością 
dostępu i korzystania z pomieszczeń sanitarnych i 
instalacji centralnego ogrzewania znajdujących się w 
budynku. 

Nieruchomość winna być wykorzystywana na prowadzenie działalności handlowej - hurtowni. 

Na rzecz najemcy ww. lokalu, w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, wydzierżawiony zostanie 
1 m 2 powierzchni z działki gruntu o numerze ewidencyjnym 95/2, o ogólnej powierzchni 388 m2, 
położonej w 129 obrębie miasta Zgierza przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a, stanowiącej własność 
Gminy Miasto Zgierz i posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr 827, prowadzoną przez 
Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych, z przeznaczeniem na składowanie 
nieczystości stałych. 

Miesięczna kwota czynszu za najem przedmiotowego lokalu wynosić będzie 2 766,32 zł (netto), zaś 
wysokość miesięcznego czynszu za dzierżawę ww. gruntu stanowić będzie kwotę 10,00 zł (netto). 

Czynsz z tytułu najmu lokalu oraz dzierżawy gruntu płatny jest z góry do 10-go dnia każdego 
miesiąca. Wysokość czynszu, począwszy od 2011 roku, podlegać będzie corocznie waloryzacji 
o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, 
ogłaszany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 

W związku z korzystaniem z lokalu najemca zobowiązany jest uiszczać zryczałtowane opłaty za 
zużycie wody i korzystanie z kanalizacji sanitarnej oraz opłaty za centralne ogrzewanie. Opłaty te 
winny być wnoszone na podstawie faktur wystawianych przez wynajmującego. 

Opłaty za zużycie energii elektrycznej oraz za wywóz nieczystości stałych wnoszone będą przez 
najemcę na podstawie odrębnych umów. 

Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez okres 
21 dni, tj . od d n i a f t £ ( f i ® ^ ^ . f f i do dnia J5M$.ę.(L0M)*.jQLC. 

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawia II16, pok. 02B, tel, 042 714 31 85 lub 042 714 31 87. 


