Zarządzenie Nr 5226 /2014
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 20 listopada 2014 roku
w sprawie : wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy - Miasto Płock w roku 2015 z przeznaczeniem na organizację
imprez widowiskowych , oświatowych ,kulturalnych i na cele handlowe.
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( t.j.Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 645, poz.1318, z 2014r. poz.379,poz.1072) oraz art.
13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2014 r. poz. 518,poz. 659,poz.805,poz. 906) Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje;

§1
Wyraża się zgodę na zawieranie w trybie bezprzetargowym umów dzierżawy dotyczących
nieruchomości gruntowych oznaczonych jako działki :
a)nr 682/5 i nr 682/6 plac Stary Rynek w Płocku w części nie objętej umowami użyczenia z
przeznaczeniem na organizację imprez widowiskowych, oświatowych, kulturalnych ,usługowych
na cele handlowe jak i nieodpłatnego korzystania na wniosek w przypadkach uzasadnionych.
b)nr 552 i nr 766/1 ul. Tumska z przeznaczeniem na cele oświatowe, kulturalne, usługowe,
handlowe jak i nieodpłatnego korzystania na wniosek w przypadkach uzasadnionych.
§2
Opłaty za dzierżawę nieruchomości gruntowych wyszczególnionych w §1należy stosować:
a)zgodnie z zarządzeniem Nr 5097/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24 października
2014r. w sprawie stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących
własność Gminy – Miasto Płock na rok 2015 i zarządzeniem Nr 5116/2014 Prezydenta Miasta
Płocka z dnia 28 października 2014r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 2992/2013 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 12 kwietnia 2013r. a sprawie zasad udostępnienia nieruchomości
gruntowych będących własnością Gminy-Miasto Płock w celu umieszczenia nośników
reklamowych i tablic informacyjnych.
b)przy umowach dzierżawnych z przeznaczeniem na cele handlowe zawartych na okres do 5 dni
kolejnych ustala się wysokość czynszu dzierżawnego (175,20zł./m2 /m-c x 1,002) 175,55 zł/m2
/ m-c plus podatek VAT.
c)przy umowach dzierżawnych z przeznaczeniem na cele handlowe zawarty ch na okres od 6 dni
do 10 dni kolejnych ustala się wysokość czynszu dzierżawnego (120,40zł./m 2 /m-c x 1,002)
120,64 zł./m 2 /m-c plus podatek VAT.

-2§3
W uzasadnionych przypadkach Prezydent może odstąpić od stosowania stawek o których mowa
w §2 i ustalić wysokość czynszu indywidualnie dla danego dzierżawcy.
§4
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Komunalnych.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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