Zarządzenie Nr 2463/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 września 2016 roku

w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez Gminę – Miasto Płock użytkowania wieczystego
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 2901/64 o powierzchni 778 m2
położonej w Płocku w Obrębie nr 1 stanowiącej własność Gminy - Miasto Płock a będącej
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446), w oparciu o art 13 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 poz. 1774, poz. 1777, Dz. U. z 2016r.
poz. 65), w związku z art. 155 § 1 oraz art. 9021 §1 ustawy kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r.
poz. 121, poz. 827, z 2015 poz. 4, poz. 397, poz. 539, poz. 1830, poz. 1844) oraz w związku
z § 1 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007roku w sprawie ustalenia
zasad nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock
nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat zmienionej uchwałą Rady Miasta
Płocka Nr 236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały
nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad
nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock
nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej 3 lat - Prezydent Miasta Płocka
zarządza co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na nieodpłatne przejęcie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
stanowiącej według ewidencji gruntów i budynków własność Gminy – Miasto Płock, a będącej
w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych oznaczonej jako działka nr 2901/64 o pow. 778 m2
położonej w Płocku w Obrębie 1., dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Płocku
księga wieczysta nr PL1P/00089901/8.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Rozwoju
i Inwestycji.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

