
UCHWAŁA NR 439/XXV/2016
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zamiany zabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy-Miasto Płock 
położonych w Płocku przy ul. Sienkiewicza, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków pod 

numerami 491/1, 489/2, części działki 497, części działki 496 o łącznej pow. 0,6455 ha oraz udziału 
wynoszącego 6/18 w prawie własności działki 490 o pow. 0,0913 ha na nieruchomość  położoną w Płocku 

przy ul. Granicznej oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków pod numerami 51/6 i 51/8 o łącznej pow. 
4,2543 ha, stanowiącej własność osoby prawnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r poz. 446, poz. 1579) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65, poz. 1250, poz. 1271, poz. 1579) 
Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany prawa własności zabudowanej działki położonej  w Płocku 
przy ul. Granicznej o numerze ewidencyjnym 51/6 o pow. 4.2511 ha oraz niezabudowanej działki o numerze 
ewidencyjnym 51/8 o pow. 0,0032 ha, stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków własność osoby 
prawnej, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr PL1P/00113200/2 na 
prawo własności niżej wymienionych nieruchomości, stanowiących według ewidencji gruntów i budynków 
własność Gminy-Miasto Płock:

a) części zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 497 o pow. 0,1116 ha położonej w Płocku przy ul. 
Sienkiewicza,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr  
PL1P/00067656/5,

b) części zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 496 o pow. 0,1365 ha położonej w Płocku przy                             
ul. Sienkiewicza,   dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr 
PL1P/00067657/2,

c) zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 491/1 o pow. 0,1092 ha położonej w Płocku przy                         
ul. Sienkiewicza,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr 
PL1P/00066362/0,

d) udziału wynoszącego 6/18 w prawie własności zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym  490  o pow. 
0,0913 ha,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr 
PL1P/00089513/0,

e) zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym 489/2 o pow. 0,1969 ha położonej w Płocku przy                          
ul. Sienkiewicza,  dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku księga wieczysta  nr 
PL1P/00049005/5.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Płocka

Artur Jaroszewski
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