ZARZĄDZENIE Nr 1005/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 05 listopada 2019 roku
w sprawie: wniesienia do Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wkładu niepieniężnego (aportu)
w postaci prawa własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność
Gminy – Miasto Płock,
z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału
zakładowego.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm. poz. 1309, poz. 1696), w związku z
uchwałą Nr 540/XXXI/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 25 kwietnia 2017 roku w sprawie
określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta
Płocka (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r. poz. 4539) zarządzam, co następuje:
§1
1. Wnieść do Spółki pod firmą Agencja Rewitalizacji Starówki ARS Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością wkład niepieniężny (aport) w postaci prawa własności:
1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z częściami składowymi w postaci
nawierzchni z kostki typu polbruk, wjazdu, chodnika, krawężników betonowych oraz
automatycznego szlabanu parkingowego (BFT MOOVI 60RMM z ramieniem 5 m),
stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy ulicy Zduńskiej,
obręb nr 0008 Śródmieście, działkę gruntu: nr ew. 454/10 o powierzchni 0,0217 ha, dla
której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
KW Nr PL1P/00069032/9, o wartości 111.938,00 zł (sto jedenaście tysięcy dziewięćset
trzydzieści osiem złotych) netto, w zamian za co Gmina – Miasto Płock obejmie
proporcjonalną do wartości aportu ilość udziałów to jest 223 (dwieście dwadzieścia trzy)
udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy,
2) nieruchomości gruntowej niezabudowanej wraz z częściami składowymi w postaci
nawierzchni z kostki typu polbruk, wjazdu, chodnika, krawężników betonowych,
stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w Płocku przy ulicy Kazimierza
Wielkiego, obręb nr 0008 Śródmieście, działki gruntu o nr ew. 454/12 o powierzchni
0,0340 ha i nr ew. 454/14 o powierzchni 0,0225 ha, dla których Sąd Rejonowy VI
Wydział Ksiąg Wieczystych w Płocku prowadzi księgę wieczystą KW Nr PL1P/00073055/7,
o wartości 285.028,00 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych)
netto, w zamian za co Gmina – Miasto Płock obejmie proporcjonalną do wartości aportu
ilość udziałów to jest 570 (pięćset siedemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500,00
zł (pięćset złotych) każdy,
3) nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkami mieszkalnymi kamienic, budynkiem
głównym (frontowym zamieszkanym) o powierzchni zabudowy 138 m2 3 kondygnacyjnym
podpiwniczonym i budynkiem o powierzchni zabudowy 358 m 2 (niezamieszkanym,
wyłączonym z użytkowania), stanowiącej własność Gminy – Miasto Płock, położonej w

Płocku przy ulicy Kwiatka 10, obręb 0008 Śródmieście, działkę gruntu o nr ew. 544 o
powierzchni 0,1022 ha, dla której Sąd Rejonowy w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą KW Nr PL1P/00070644/2, o wartości 684.958,00 zł (sześćset
osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych) netto, w zamian za co
Gmina – Miasto Płock obejmie proporcjonalną do wartości aportu ilość udziałów to jest 1369
(jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset
złotych) każdy.
2. Wnoszony wkład niepieniężny (aport), o którym mowa w ust. 1 przeznaczyć na
podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o wartość wynikającą z wycen nieruchomości,
sporządzonych przez Rzeczoznawcę Majątkowego.
3. Niepodzielną różnicę pomiędzy wartością aportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) wynikającą
z wyceny nieruchomości a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w
wysokości 438,00 zł (czterysta trzydzieści osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy
Spółki.
4. Niepodzielną różnicę pomiędzy wartością aportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) wynikającą
z wyceny nieruchomości a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w
wysokości 28,00 zł (dwadzieścia osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
5. Niepodzielną różnicę pomiędzy wartością aportu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3) wynikającą
z wyceny nieruchomości a wartością nominalną objętych w zamian udziałów, to jest kwotę w
wysokości 458,00 zł (czterysta pięćdziesiąt osiem złotych) przekazać na kapitał zapasowy
Spółki.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

