Zarządzenie Nr 882/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 lipca 2015 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na przyjęcie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku
środków trwałych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379
i poz. 1072), art. 32 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i poz.
645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz. 871), § 11 pkt 11 Statutu
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku nadanego uchwałą nr 564/XXXIII/2013 Rady
Miasta Płocka z dnia 26 marca 2013 roku, zmienionego uchwałą
nr 796/XLVI/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 29 kwietnia 2014 roku oraz § 10
ust. 1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego
zarządzeniem nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 8 stycznia 2015 r.,
zmienionego zarządzeniami: nr 518/2015 z dnia 20 kwietnia 2015 r.,
nr 645/2015 z dnia 28 maja 2015 r., nr 670/2015 z dnia 29 maja 2015 r.,
nr 744/2015 z dnia 25 czerwca 2015 r. i nr 747/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r.
zarządzam, co następuje.
§1
Wyrażam zgodę na przyjęcie przez Miejski Zarząd Dróg w Płocku od Auchan
Polska Spółka z o. o. środków trwałych wykonanych na podstawie umowy
nr 75/MZD/U/2014 z dnia 16 września 2014 roku wraz z aneksem nr 1/2015
z dnia 4 marca 2015 roku w sprawie warunków budowy zjazdu publicznego wraz
z przebudową drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszogrodzka), tj.:
1) jezdni wraz z wyspami dzielącymi o wartości początkowej 1.079.015,60 zł.;
2) chodników o wartości początkowej 242.827,55 zł.;
3) ścieżki rowerowej o wartości początkowej 81.772,87 zł.;
4) oświetlenia ulic o wartości początkowej 278.124,03 zł.

§2
Przekazanie dokonane zostanie na podstawie protokołów przekazania – przyjęcia
środków trwałych – dowodami PT.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia
1 lipca 2015 roku.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

