Zarządzenie Nr 233/2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 23 stycznia 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego nieograniczonego
nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 917 położonej
w Płocku przy al. Kilińskiego 11 w obrębie Nr 8.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2018 roku poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 35 ust.1 i 2, art. 67 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 2204, poz.
2348) w związku z § 8 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie
sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014
roku poz. 1490) oraz zgodnie z Zarządzeniem Nr 4567/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 19 września
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w formie przetargu ustnego ograniczonego
nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 565 położonej w Płocku
w obrębie Nr 3 Maszewo – Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 roku poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432,poz. 2500) art. 13 ust.1, art. 37 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku
poz. 2204, poz. 2348) oraz § 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
trzech lat zmienionej Uchwałą Nr 236/XVI/2011 Rady Miasta Płocka z dnia 25 października
2011 roku - Prezydent Miasta Płocka zarządza, co następuje:
§1
Z zasobu Gminy Miasto Płock przeznacza się do sprzedaży w formie przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Płock położoną
w Płocku przy al. Kilińskiego 11, oznaczoną nr ewid. działki 917 o pow. 413 m2, obręb Nr 8
Śródmieście, KW PL1P/00000900/4.
§2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Rozwoju i Inwestycji.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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