Zarządzenie Nr 3712/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 13 listopada 2017 roku
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 3454/2017 z dnia 24 lipca 2017r. dotyczącego sprzedaży
w trybie bezprzetargowym nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka nr 152/3
o powierzchni 10 000 m2 położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej w Obrębie nr 6 na rzecz
Stowarzyszenia „Hospicjum Płockie” oraz ustalenia jej ceny.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, z 2017r. poz. 935) i art. 37 ust. 2 pkt 3, art. 67
ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 65, poz. 2147, poz. 2260, z 2017 poz. 820, poz.
1579) w związku z Uchwałą Rady Miasta Płocka Nr 839/LVIII/10 z dnia 26.10.2010r. dotyczącą
sprzedaży w drodze bezprzetargowej części
nieruchomości niezabudowanej stanowiącej
własność Gminy - Miasto Płock położonej w Płocku przy ul. Otolińskiej oznaczonej jako działka
nr 152 oraz z § 3 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.
W zarządzeniu nr 3454/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 24.07.2017r. dodaje się po §3. §3a, który otrzymuje brzmienie:
„Sprzedającemu przysługiwać będzie prawo odkupu nieruchomości, które może być wykonane
przez Gminę - Miasto Płock w terminie 5 lat od daty zawarcia aktu notarialnego sprzedaży. W
razie skorzystania przez uprawnionego z prawa odkupu sprzedający obowiązany jest względem
"Nabywcy" do zwrotu poniesionych przez Nabywcę kosztów transakcji sprzedaży pierwotnej
oraz ceny sprzedaży wynikającej z aktu notarialnego (po bonifikacie) – bez waloryzacji. Prawo
odkupu zostanie ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości.”

§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

