Zarządzenie nr 3869/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 02 grudnia 2013 roku
w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 3385/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.07.2013 roku
w sprawie wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej będącej
własnością Gminy - Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Padlewskiego (obr. 8) i wyrażenia zgody
na korzystanie z części nieruchomości gruntowej o pow. 2 m² położonej w Płocku przy ul.
Padlewskiego (obr. 8) oznaczonej nr ewidencyjnym działki 652 z przeznaczeniem na ustawienie
pojemnika na nieczystości stałe dla Wspólnot Mieszkaniowych Padlewskiego 17B i Padlewskiego
17C przy jednoczesnym prawie do współkorzystania przez mieszkańców budynku Padlewskiego
17A i ustalenia opłat
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.
U. z 2013r., poz. 594, 645) oraz art. 13 ust. 1 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 oraz 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, Nr163, poz. 981, Nr 187,
poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529, poz.
1238), Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§1
Wyraża się zgodę na korzystanie z części nieruchomości gruntowej o pow. 2 m² położonej w Płocku
przy ul. Padlewskiego (obręb 8), oznaczonej nr ewidencyjnym działki 652 z przeznaczeniem na
ustawienie pojemnika na nieczystości stałe dla Wspólnoty Mieszkaniowej Padlewskiego 17B i
Wspólnoty Mieszkaniowej Padlewskiego 17C przy jednoczesnym prawie do współkorzystania z
przedmiotowego gruntu przez mieszkańców budynku Padlewskiego 17A przez okres 3 lat od dnia
zawarcia umowy.
§2
Ustala się opłatę za korzystanie z gruntu w wyskości 5,39 zł/m²/m-c plus podatek VAT oddzielnie
dla każdej Wspólnoty.
§3
Uchyla się Zarządzenie nr 3385/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26.07.2013 roku w sprawie
wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej będącej własnością
Gminy-Miasto Płock zlokalizowanej przy ul. Padlewskiego (obr. 8).
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

