
Zarządzenie Nr.Cttr./VII/2015 

Prezydenta Miasta Zgierza 

z dnia . . . . ? A £^tó& 2015 roku 

w sprawie: ogłoszenia wykazu obejmującego przeznaczone do wydzierżawienia  
części działek gruntu położonych w Zgierzu przy ul. B. Leśmiana 1  
i Witkacego 8/10 

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, z 2014r .poz. 379, poz. 1072) 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 2015 r. poz. 782, poz. 1039, poz. 1180, poz. 1265) oraz § 1 ust. 2 pkt. 4, 
§ 2 ust. 1, § 6 pkt 2 lit. f, g 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 przeznaczony do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej, na okres 20 lat 
grunt o powierzchni 136 m 2 z działki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 524/32, 
położonej w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy 
B. Leśmiana 1, grunt o powierzchni 934 m 2 z działki gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 524/34, położonej w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy 
Witkacego 8/10, grunt o powierzchni 1166 m 2 z działki gruntu oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 524/35, położonej w 126 obrębie miasta Zgierza przy ulicy 
B. Leśmiana 1, stanowiących własność Gminy Miasto Zgierz i objętej KW 
Nr LD1 G/00057647/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Zgierzu V Wydział Ksiąg 
Wieczystych. Przedmiot dzierżawy przeznaczony będzie na funkcjonowanie kortów 
tenisowych wraz z niezbędnym zapleczem technicznym. 

§ 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. 

P R E Z Y D E N T 
Z G I E R Z A 

, PrzemysławlSJańiJzewski 



Załącznik do zarządzenia Nr^7///VII/2015 
Prezydenta Miasta Zgierza 
z dnia..&Mtt&ł.W.*/. 2015 roku 

WYKAZ 

obejmujący niżej opisane części nieruchomości, przeznaczone do wydzierżawienia 
w drodze bezprzetargowej na okres 20 lat 

Oznaczenie i położenie nieruchomości Opis przedmiotu 
dzierżawy 

Sposób 
zagospodarowania 

nieruchomości 

W ewidencji gruntów działka oznaczona nr ewidencyjnym 524/32, o 
powierzchni całkowitej 974 m2, położona w 126 obrębie miasta 
Zgierza, przy ul. B. Leśmiana 1, objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1 G/00057647/9, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
W ewidencji gruntów działka oznaczona nr ewidencyjnym 524/34, o 
powierzchni całkowitej 2508 m2, położona w 126 obrębie miasta 
Zgierza, przy ul. Witkacego 8/10, objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1G/00057647/9, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Zgierzu. 
W ewidencji gruntów działka oznaczona nr ewidencyjnym 524/35, o 
powierzchni całkowitej 2975 m2, położona w 126 obrębie miasta 
Zgierza, przy ul. B Leśmiana 1, objęta jest księgą wieczystą KW 
LD1G/00057647/9, prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych 
Sądu Rejonowego w Zgierzu. 

W ww. księdze wieczystej figurują w dz. I działki gruntu 
nr 542/32 o pow. 974 m2, nr 524/34 o pow. 2507 m2, nr 542/30 o pow. 
454 m2, nr 524/35 o pow. 2975 m2, położone w Zgierzu przy ulicy 
Leśmiana 1 i Witkacego 8-10. 
W dz. I I jako właściciel wpisana jest Gmina Miasto Zgierz, 
W dz. I I I : Wpisów brak. 
W dz. IV: Hipoteka umowna kaucyjna na rzecz Skarbu Państwa-
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na kwotę: 1800000,00 
zł, Hipoteka z tytułu zabezpieczenia kredytu udzielonego umową nr 
11999096/68/2005 z dnia 3 sierpnia 2005r. 

Przedmiotem dzierżawy jest: 
- grunt w kształcie wielokąta 
o powierzchni 136 m2 z działki 
gruntu oznaczonej numerem 
ewidencyjnym 524/32 na 
którym znajduje się cześć kortu 
tenisowego, 
- grunt w kształcie prostokąta o 
powierzchni 934 m 2 

z działki gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 
524/34 na którym znajduje się 
cześć kortu tenisowego wraz 
z obiektem technicznym, 
- grunt w kształcie prostokąta o 
powierzchni 1166 m2 

z działki gruntu oznaczonej 
numerem ewidencyjnym 
524/35 na którym znajduje się 
cześć kortu tenisowego. 

Brak planu zagospoda
rowania przestrzennego. 
Opisywany przedmiot 
dzierżawy przeznaczony 
będzie na funkcjonowanie 
kortów tenisowych wraz 
z niezbędnym zapleczem 
technicznym 

1) Stawka czynszu za przedmiot dzierżawy wynosić będzie 0,03 zł/m 2 w stosunku 
miesięcznym plus VAT. 

2) Czynsz dzierżawny o którym mowa w pkt 1 za miesiąc w którym umowa dzierżawy 
zostanie podpisana, płatny jest w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy, 
proporcjonalnie do czasu jej obowiązywania, czynsz za kolejne miesiące płatny jest 
z góry do 10 -ego dnia każdego miesiąca, proporcjonalnie do czasu trwania umowy. 

3) Czynsz, o którym mowa w pkt. 1 będzie począwszy marca od 2016 roku, corocznie 
waloryzowany 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, tj. od dmajH.hMUu& 2015r. do dn\A5..()ai^U^^JCmO 15r. 

Informacji dotyczących niniejszego wykazu udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami 
Urzędu Miasta Zgierza, Plac Jana Pawła I I 16 pok. 02 A, 
tel. 042 714 31 85. 


