Zarządzenie Nr 350/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 lutego 2015 roku
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargów ustnych nieograniczonych
działek niezabudowanych położonych w Płocku w obrębie Nr 1, w rejonie ul. Wilczej.
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. ze zm. poz. 645, 1318, Dz.U z 2014 r. poz.379,
1072), w związku z art. 13 ust.1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2014 r. poz. 518 j.t. ze zm. poz. 659, poz. 805,
poz. 906, poz. 822) oraz § 4 Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 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 trzech lat - Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:
§1
Z zasobu Gminy Miasto Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargów ustnych
nieograniczonych działki niezabudowane położone w Płocku w obrębie Nr 1, objęte Księgą
Wieczystą PL1P/00048934/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg
Wieczystych, zgodnie z tabelą zamieszczoną poniżej.
Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedli Imielnica
i Borowiczki wraz z Ośnicą przyjętym Uchwałą Nr 673/XXXI/00 Rady Miasta Płocka z dnia
19 września 2000 roku, który został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2001 roku Nr 22 poz. 194, ww. działki położone są na
terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 3MN tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, gdzie ustala się:
1) Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo jednorodzinne.
2) Przeznaczenie dopuszczalne: funkcje handlowo-usługowe, rzemiosła usługowego
i innej działalności gospodarczej, nieuciążliwe dla otoczenia, lub których uciążliwość nie
wykracza poza zewnętrzne ściany budynku, realizowane jako lokale wbudowane
w budynki mieszkalne bądź dobudowane do tych budynków.
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Nr ewid.
działki

Pow.
w m²

Rodzaj
użytków
klasa
gruntu

Przeznaczenie
w m.p.z.p.

1.

2670/5

750

RV, RVI

Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
3 MN
Przeznaczenie podstawowe: mieszkalnictwo
jednorodzinne.
Przeznaczenie dopuszczalne: funkcje handlowousługowe, rzemiosła usługowego i innej działalności
gospodarczej, nieuciążliwe dla otoczenia, lub
których uciążliwość nie wykracza poza zewnętrzne
ściany budynku, realizowane jako lokale
wbudowane w budynki mieszkalne bądź
dobudowane do tych budynków

2.

2670/6

749

RVI

jw.

§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

