Zarządzenie Nr 3930/2013
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 grudnia 2013 roku
w sprawie: wniesienia do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkładu niepieniężnego (aportu) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 j.t. i poz. 645), w związku z uchwałą Nr 572/XXX/04
Rady Miasta Płocka z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad wnoszenia, cofania i
zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Płocka w spółkach (Dz. Urz. Woj. Maz. z
2004 r. Nr 261, poz. 7120) zarządzam, co następuje:

§1

1. Wnieść do Spółki „Inwestycje Miejskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” wkład
niepieniężny (aport) w postaci prawa własności nieruchomości gruntowej wraz z
naniesieniami, stanowiącej własność Gminy Miasto Płock, położonej w Płocku przy ul.
Aleja Kilińskiego 4, obręb Nr 9 Wyszogrodzka, działka o numerach ewidencyjnych
882/6 o powierzchni 4.867 m2 i 882/4 o powierzchni 653 m2, dla której Sąd Rejonowy
w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą za Nr
PL1P/00078384/7.
2. Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznaczyć na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość wynikającą z wyceny
nieruchomości,
sporządzonej
przez
Rzeczoznawcę
Majątkowego
Tadeusza
Jaszewskiego, uprawnienia Nr 3119.
3. W zamian za przekazany Spółce wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1
Gmina Miasto Płock obejmie proporcjonalną do wartości aportu ilość udziałów, o
wartości nominalnej 100,00 zł każdy.
4. Niepodzielną różnicę pomiędzy wartością aportu, wynikającą z wyceny nieruchomości a
wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w wysokości 65,00 zł
(sześćdziesiąt pięć złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

