ZARZĄDZENIE Nr ..TO. /21

PREZYDENTA MIASTA ŻYRARDOWA
z dnia.....0$..
............. 2021 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa,

będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Żyrardów, położonej w Żyrardowie,

przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.), art. 35 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990), w związku

z Uchwałą Nr XXXIV/290/21 Rady Miasta Żyrardowa z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie
sprzedaży nieruchomości, zarządzam, co następuje:

§1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość stanowiącą własność

Skarbu Państwa, będącą w użytkowaniu wieczystym Gminy Miasto Żyrardów, położoną
w Żyrardowie, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2.

Wykaz, o którym mowa w §1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń

Urzędu Miasta Żyrardowa, ponadto informację podaje się do publicznej wiadomości przez
ogłoszenie w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Żyrardowa.

§3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do Zarządzenia Prezydenta
Miasta Żyrardowa Nr ,x0. /21
z dnia .
UrOJtftw... 2021 r.

WYKAZ
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu
wieczystym Gminy Miasto Żyrardów

Lp.

1.

Położenie
nieruchomości

ul. Bielnikowa

Nr
ewid.

1614/93

Pow.
w m2

37

NrKW

Przeznaczenie nieruchomości,
sposób zagospodarowania

PL1Z/00078315/0

Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego
zabudowa usługowa i mieszkaniowa
- symbol 5UM

Opis nieruchomości

Wartość
nieruchomości
wg operatu
szacunkowego

Cena
nieruchomości

Nieruchomość niezabudowana,
przeznaczona na poprawę warunków
zagospodarowania nieruchomości
przyległej tj. działki ewid. nr 1614/97
o pow. 2277 m2

5 200,00 zł

6000,00 zł

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce
nieruchomościami wynosi 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu (termin upływa dnia:
......................... 2021 roku).

Pre/j dent Miasta Żyrardów;

dtcjaa Krzyjrtof Chrzanowski

