
Zarządzenie Nr.M'>VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza 

z dni«....i4...^W4^!mfe 2013 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczony do dalszego najmu lokal  
użytkowy położony w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a  
i ul. Długiej 18 oraz przeznaczony do dalszej dzierżaw grunt położony  
w Zgierzu przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) 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, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, 
Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, 
Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, z 2013 r. 
poz. 1238) oraz § 1 ust. 2 pkt. 4, § 2 ust. 1, § 6 pkt 2 lit. a uchwały Nr XV/124/07 Rady 
Miasta Zgierza z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie zasad gospodarowania 
nieruchomościami przez Prezydenta Miasta Zgierza (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 19 stycznia 
2008 roku. Nr 19, poz. 221) po uzyskaniu opinii Komisji Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miasta Zgierza, przy braku opinii 
negatywnej 

zarządzam, co następuje: 

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

zarządzenia obejmujący: 

1. przeznaczony do wynajęcia na rzecz dotychczasowego najemcy, w drodze 

bezprzetargowej, na okres do 3 lat 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, stanowiących 

własność Gminy Miasto Zgierz i objętych KW Nr LD1 G/00056410/2 oraz 

KW Nr LD1 G/00000827/1, prowadzonymi przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 

V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowy lokal przeznaczony jest do 

wynajęcia na prowadzenie działalności handlowej - hurtowni materiałów 

papierniczych; 



2. przeznaczony do wydzierżawienia na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, 

w drodze bezprzetargowej, na okres do 3 lat grunt o powierzchni 1 m 2, z działki 

gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/2, położonej w 129 obrębie 

miasta Zgierza przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 3a, stanowiącej własność Gminy 

Miasto Zgierz i objętej KW Nr LD1 G/00000827/1, prowadzoną przez Sąd 

Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg Wieczystych. Przedmiotowy grunt 

przeznaczony jest na składowanie nieczystości stałych w związku z prowadzoną 

działalnością, o której mowa w ust. 1. 

§ 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. 



W Y K A Z 

Załącznik do zarządzenia Nr K('../VI/2013 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia.^iC/VUuUt4y2013 roku 

obejmujący niżej opisane części nieruchomości, przeznaczone do dalszego wynajęcia 
i wydzierżawiania na okres do 3 lat, w drodze bezprzetargowej 

Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu najmu 
i dzierżawy 

Sposób zagospodarowania 
nieruchomości 

W ewidencji gruntów działka oznaczona nr 
ewidencyjnym 97/3. o powierzchni całkowitej 723 m 2 , 
położona w 129 obrębie miasta Zgierza, przy ul. J. 
Popiełuszki 3A. objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1 G/00056410/2, prowadzoną przez V Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
W ww. księdze wieczystej w dz. I figuruje: działka 
gruntu nr 97/1, 97/3, 97/4, położone w Zgierzu przy 
ulicy Waryńskiego nr 3. łączna wskazana 
pow ierzchnia: 1229 nr: 
W dz. II jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto 
/gier/. 
W dz. III i IV wpisów brak. 
W ewidencji gruntów działka oznaczona nr 
ewidencyjnym 96/2. o powierzchni całkowitej 90 nr. 
położona w 129 obrębie miasta Zgierza, przy ul. 
Długiej 18, objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1 G/00000827/1, prowadzoną przez V Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
W ww. księdze wieczystej w dz. I figuruje: działka 
gruntu nr 95/1, 95/2. 96/2, położone w Zgierzu przy 
ulicy 17 Stycznia nr 18, łączna wskazana 
powierzchnia: 1282 m : : 
W dz. II jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto 
Zgierz, 
W dz. III i IV wpisów brak. 

Przedmiotem najmu jest 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. 
Jer/ego Popiełuszki 3a i ul. 
Długiej 18. stanowiących 
własność Gminy Miasto Zgierz i 
objętych ' KW Nr 
LD1 G/00056410/2 oraz KW 
Nr LD1 G/00000827/1, 
prowadzonymi przez Sąd 
Rejonowy w Zgierzu 
V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Przedmiotowy lokal 
przeznaczony jest do wynajęcia 
na prowadzenie działalności 
handlowej hurtowni 
materiałów papierniczych. 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwalą nr LII/417/10 
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą 
Henryka Dąbrowskiego, ulicą Gabriela 
Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego 
Popiełuszki przedmiotowy opisywane działki 
oznaczone są symbolem:26U,. Zgodnie z § 14 
ust.l ww. uchwały dla terenów zabudowy usług 
o nowych cechach zagospodarowania 
przestrzennego, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami (...) 26U 3 (...) plan ustala 
przeznaczenie terenu: 

1) Przeznaczenie podstawowe- zabudowa 
usług komercyjnych, zabudowa usług 
publicznych. 

2) Przeznaczenie dopuszczalne -
zabudowa mieszkaniowa, 
wielorodzinna. 

Opisywany przedmiot najmu będzie 
wykorzystywany na prowadzenie działalności 
handlowej - hurtowni materiałów papierniczych. 

W ewidencji gruntów działka oznaczona nr 
ew idencyjnym 95/2. o powierzchni całkowitej 388m2. 
położona w 129 obrębie miasta Zgierza, przy ul. .1. 
Popiełuszki 3A. objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1 G/00000827/1, prowadzoną przez V Wydział 
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
W ww. księdze wieczystej w dz. I figuruje: działka 
gruntu nr 95/1, 95/2, 96/2. położone w Zgierzu przy 
ulicy 17 Stycznia nr 18. łączna wskazana 
powierzchnia: 1282 nr; 
W dz. II jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto 
Zgierz, 
W dz. III i IV wpisów brak. 

Przedmiotem dzierżawy jest 
1 m 2 z działki gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 95/2. 
położonej w 129 obrębie miasta 
Zgierza przy ul. Ks. Jerzego 
Popiełuszki 3a. stanowiącej 
własność Gminy Miasto 
Zgierz i objętej KW Nr 
LD1 G/00000827/1, prowadzoną 
przez Sąd Rejonowy w Zgierzu 
V Wydział Ksiąg Wieczystych. 
Przedmiotowy grunt na 
składowanie nieczystości stałych 
w związku z prowadzoną 
działalnością handlową -
hurtownią materiałów 
papierniczych. 

W miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego przyjętym uchwałą nr LII/417/10 
Rady Miasta Zgierza z dnia 26 sierpnia 2010 
roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego w Zgierzu ograniczonego ulicą 
Henryka Dąbrowskiego. ulicą Gabriela 
Narutowicza, ulicą 3 Maja i ulicą Ks. Jerzego 
Popiełuszki przedmiotowy opisywane działki 
oznaczone są symbolem:26U3. Zgodnie z § 14 
ust.l ww. uchwały dla terenów zabudowy usług 
o nowych cechach zagospodarowania 
przestrzennego, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami (...)26U, (...) plan ustala 
przeznaczenie terenu: 

1) Przeznaczenie podstawowe- zabudowa 
usług komercyjnych, zabudowa usług 
publicznych, 

2) Przeznaczenie dopuszczalne -
zabudowa mieszkaniowa, 
wielorodzinna. 

Opisywany przedmiot najmu będzie 
wykorzystywany na prowadzenie działalności 
handlowej - hurtowni materiałów papierniczych. 



1) Stawka czynszu za opisywany przedmiot najmu, tj. lokal o powierzchni 151 m 2 

wynosić będzie 20,34zł/m2 w stosunku miesięcznym, co daje czynsz w wysokości 
3071,34 zł w stosunku miesięcznym plus VAT. 

2) Czynsz za opisywany przedmiot dzierżawy, tj. 1 m 2 z działki gruntu oznaczonej nr 
ewidencyjnym 95/2 wynosić będzie 12 zł w stosunku miesięcznym plus VAT. 

3) Czynsz, o którym mowa w pkt 1 i 2 za miesiące listopad - grudzień 2013 roku i 
styczeń 2014 roku, płatny jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 
proporcjonalnie do czasu obowiązywania umowy, czynsz za kolejne miesiące płatny 
jest z góry do 10 -ego dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu trwania 
umowy. 

4) Czynsz, o którym mowa w pkt. 1 i 2 będzie począwszy od 2014 roku, corocznie 
waloryzowany o średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 
ubiegły, ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze 
Polskim. 

5) Niniejszy wykaz podlega 
przez okres 21 dni, tj. od dnia 

publikacji na tablięj ptgłoszeń Prezydenta Miasta J^aierza 
lia m&iŁ^Mh do dnia Ł^lŁuM-mkA 

3 l 

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła II 16 pok. 02A, 
tel. 042 714 31 83. 


