Zarządzenie Nr 985/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 31 sierpnia 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego mieszczącego się w budynku przy pl. Stary Rynek 8 w Płocku,
stanowiącego własność Gminy-Miasto Płock.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami: Dz.
U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379, poz. 1072 w związku z § 1
ust. 2 pkt a i § 5 ust. 1 pkt a i ust. 2 Zarządzenia Nr 1031/2011 Prezydenta
Miasta Płocka z dnia 08 listopada 2011r. w sprawie: przyjęcia zasad
gospodarowania gminnymi lokalami użytkowymi, których nie dotyczą
postanowienia uchwały Nr 218/XV/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września
2011 r., postanawiam:

§1
Wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu użytkowego o łącznej powierzchni 60,44 m2,
mieszczącego się w budynku przy pl. Stary Rynek 8 w Płocku, na działalność
statutową, na czas nieokreślony:
1) 48,44 m2 dla Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, zwanej dalej PLOT;
2) 12,00 m2 dla Fundacji na rzecz Rozwoju Turystyki Ziemi Płockiej, zwanej dalej
Fundacją.
§2
1.

Ustalić, dla podmiotów wymienionych w § 1, miesięczny czynsz najmu
lokalu, o którym mowa w § 1, w wysokości 1,00 zł/m² netto powiększonej
o podatek VAT w obowiązującej wysokości. Wysokość czynszu najmu
będzie korygowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen
towarów i usług za rok poprzedni ogłaszany przez Prezesa GUS

w Monitorze
rocznych.

2.

3.
4.

Polskim.

Waloryzacja

będzie

następować

w

okresach

Oprócz czynszu PLOT oraz Fundacja będą ponosiły opłaty za:
1) wywóz nieczystości, energię cieplną, zużycie wody i odprowadzanie
ścieków proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni,
2) energię elektryczną wg wskazań urządzeń pomiarowych, przy czym
Fundacja będzie ponosiła opłaty w wysokości 20%, PLOT w wysokości 80%
wartości wynikających z otrzymywanych faktur.
PLOT oraz Fundacja we własnym zakresie zabezpieczą usługę sprzątania.
W ramach czynszu PLOT będzie korzystał z dwóch miejsc parkingowych,
zlokalizowanych na terenie nieruchomości pl. Stary Rynek 8.
§3

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Płocka i Skarbnikowi
Miasta Płocka.
§4
Traci moc Zarządzenie Nr 672/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 czerwca
2015r.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

