Zarządzenie Nr 502 /2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 30 kwietnia 2019 roku
w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy – Miasto Płock
zlokalizowanych w Płocku, Nabrzeże Stanisława Górnickiego (obr. 8)

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.2204, poz. 2348) w związku z § 6
ust. 1a uchwały nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 r. 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 r. i uchwałą nr 586/XXXIII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 27
czerwca 2017 r. Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:
§1
1. Ustala się, że wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych
oznaczonych jako część działki nr 999/8 i część działki nr 999/5 o łącznej pow. 2940 m²
położonych w Płocku, Nabrzeże Stanisława Górnickiego (obr. 8) z przeznaczeniem na cele
usługowo-handlowe nastąpi po uprzednim poddaniu ocenie koncepcji zabudowy i
zagospodarowania nieruchomości.
2. Oceny koncepcji zabudowy i zagospodarowania nieruchomości dokona Miejska Komisja
Urbanistyczno – Architektoniczna w oparciu o ustalone kryteria oceny udzielając rekomendacji
jednej z koncepcji.
3. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy dzierżawy na okres nie dłuższy niż 10 lat z podmiotem,
którego koncepcja zabudowy i zagospodarowania nieruchomości uzyska rekomendację
Komisji.
4. Ustala się opłatę za dzierżawę nieruchomości gruntowych określonych w ust.1 w wysokości
1,00 zł/m²/m-c plus podatek VAT.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Komunalnych
Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka ds. Inwestycji i Rozwoju.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski
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