Zarządzenie Nr 1822/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 18 marca 2016 roku
w sprawie: naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości gruntowej
zlokalizowanej w Płocku przy ul. Kutrzeby, będącej własnością Gminy - Miasto Płock oraz
opłaty za nieterminowe wydanie przedmiotu dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515, poz. 1045, poz. 1890) oraz art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz. 1774, poz. 1777; z 2016r. poz. 65) w związku z § 3 zarządzenia
Nr 2276/08 z dnia 08 sierpnia 2008r. w sprawie sposobu naliczania wynagrodzenia
z tytułu
bezumownego
korzystania
z
nieruchomości
stanowiących
własność
Gminy - Miasto Płock, Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§1
Postanawia się naliczyć opłatę z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości
gruntowej oznaczonej jako część działki nr 2906/153 o pow. 6 m2, położonej w Płocku
przy ul. Kutrzeby (obr. 1) z przeznaczeniem na cele handlowe za okres od 15.09.2015r.
do 29.02.2016r. dla Pani Moniki Łępkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod
firmą Łępkowska Monika Magdalena MontBlanc z siedzibą w Płocku w wysokości
616,39 zł (słownie złotych: sześćset szesnaście i trzydzieści dziewięć groszy) plus
podatek VAT.
§2
Postanawia się naliczyć opłatę z tytułu nieterminowego wydania przedmiotu dzierżawy
zgodnie z umową nr 82/BZN.I.ZR/W/172/2015 z dnia 12.06.2015r. dot. wydzierżawienia
części działki nr 2906/153 o pow. 6 m2, położonej w Płocku przy ul. Kutrzeby (obr. 1)
z przeznaczeniem na cele handlowe za okres od 15.01.2016r. do 29.02.2016r. dla Pani
Moniki Łępkowskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą Łępkowska Monika
Magdalena MontBlanc z siedzibą w Płocku w wysokości 248,87 zł (słownie złotych:
dwieście czterdzieści osiem i osiemdziesiąt siedem groszy) plus podatek VAT.
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§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

