Zarządzenie Nr 1597/2020
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 06 lipca 2020 roku
w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz osób uprawnionych do skorzystania
z pierszeństwa w nabyciu do nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Zielonej obręb 12
oznaczonej nr ewidencyjnym działki 1986/22 objętej KW PL1P/00051912/3 prowadzonej
przez Sąd Rejonowy w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 roku poz. 713) art. 13 ust.1, art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1, art. 67
ust. 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz.
65, poz. 284) oraz zgodnie z § 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 3 lat zmienionej Uchwałą Nr
236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października 2011 roku oraz Zarządzenia Nr 1312/2020
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody, akceptacji ceny,
ogłoszenia wykazu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Płock
oznaczonej nr ewid. działki 1986/22 o pow. 398 m 2 położonej w Płocku przy ul. Zielonej w Obrębie 12
Radziwie Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

§1
Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz osób uprawnionych do skorzystania z pierszeństwa w nabyciu
w trybie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U. z 2020 roku poz. 65, poz. 284) nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie
12 Radziwie oznaczonej nr ewid. działki 1986/22 o pow. 398 m2, objętej KW PL1P/00051912/3
prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Płocku.
W celu realizacji roszczeń przysługujących z mocy niniejszej ustawy ustala się cenę sprzedaży
nieruchomości w wysokości równej jej wartości to jest 15.932 złote brutto.
Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 roku ( (t.j. Dz.U.
z 2020 roku poz. 106) sprzedaż ww. nieruchomości korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od
towarów i usług.

§2
Wykonania Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

