
Zarządzenie Nr /{U /V/2010 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia k Motftij& 2010 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia części  

nieruchomości położonej w Zgierzu przy ulicy W. Łukasińskiego 15/17 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U . z 2001r. 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, z 2004r. 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. 
z2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675, Nr 40, poz. 230 ) oraz 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, Nr 197, poz. 1307) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Podaję do publicznej wiadomości wykaz stanowiący załącznik do niniejszego 

zarządzenia obejmujący przeznaczone do dalszego wydzierżawiania w drodze 

bezprzetargowej, na okres do 3 lat, części działki gruntu oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 149/2, położonej w 121 obrębie miasta Zgierza, przy ulicy 

W. Łukasińskiego 15/17, z przeznaczeniem na zajezdnie samochodowe. 

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

przez okres 21 dni. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życic z dniem ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Prezydenta 

Miasta Zgierza. 



Załącznik do zarządzenia Nr^.^fv/2010 
Prezyderiia MiastaZgierza 
z dniaMu/l^IlCU,. .2010 roku 

W Y K A Z 

obejmujący niżej opisane część działki gruntu przeznaczone do dalszego wydzierżawiania w drodze 
be/przetargowej, na okres do 3 lat, z przeznaczeniem na zajezdnie samochodowe 

Oznaczenie i położenie 
nieruchomości 

Opis przedmiotu dzierżawy Sposób zagospodarowania 
nieruchomości 

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 
149/2. położona w Zgierzu przy 
ul. W. Łukasińskiego 15/17, 
o powierzchni ogólnej 9146 m', KW 
Nr 66558. 

Wydzierżawiany teren z działki 
oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 149/2 stanowi w 
znacznej części nieutwardzony, 
wysypany żwirem wielokąt, 
w niewielkiej części utwardzony 
try linką, o powierzchni 4500 m 2. 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. 

Opisywana część nieruchomości 
wykorzystywana będzie tymczasowo na 
zajezdnię samochodową. 

Nieruchomość oznaczona nr ewid. 
149/2, położona w Zgierzu przy 
ul. W. Łukasińskiego 15/17, 
o powierzchni ogólnej 9146 m 2 , KW 
Nr 66558. 

Wydzierżawiany teren z działki 
oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 149/2 stanowi 
w znacznej części nieutwardzony, 
wysypany żwirem wielokąt, 
w niewielkiej części utwardzony 
trylinką, o powierzchni 1000 m". 

Brak planu zagospodarowania 
przestrzennego. 
Opisywana część nieruchomości 
wykorzystywana będzie tymczasowo na 
zajezdnię samochodową. 

1. Wysokość stawki czynszu dzierżawnego za opisane wyżej części działki gruntu wynosić 
będzie Qć$7zl/m w stosunku miesięcznym plus 22% V A T . 

2. Czynsz, o którym mowa w pkt 1 płatny jest za miesiące roku 2010 w ciągu 14 od dnia 
podpisania umowy, proporcjonalnie do czasu jej obowiązywania, za kolejne miesiące z góry 
do 10-go dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy. 

3. Wysokość czynszu, o której mowa w pkt 1 będzie corocznie waloryzowana 
o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły, ogłoszony 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim. 

4. Niniejszy wykaz podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Prezydenta Miasta Zgierza przez 
okres 21 dni, t j . od dnia \i\^\$f^^tiu?.. do dnia IjM(kmM.£0iCl 

5. Wszelkie obciążenia finansowe związane z uzbrojeniem nieruchomości w urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz przystosowaniem i przygotowaniem nieruchomości 
do zamierzonej formy użytkowania ponosi dzierżawca. 

Informacji udziela Urząd Miasta Zgierza Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Plac Jana Pawła 
I I Nr 16, pokój 02A , tel. (042) 714 31 83 


