Zarządzenie Nr 901/2109
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 04 października 2019 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym lokalu
użytkowego zlokalizowanego przy ul. Kolegialnej 13 w Płocku, stanowiącego własność
Gminy-Miasta Płock.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571), zarządzam co następuje:

§1
Wyrazić zgodę na wynajęcie Fundacji Na Temat Pracownia Profilaktyki i Terapii
Uzależnień z siedzibą w Płocku, lokalu użytkowego o pow. 36,61 m2 przy ul.
Kolegialnej 13, z przeznaczeniem na działalność statutową, na czas nieoznaczony.
§2
1. Ustalić stawkę czynszu za najem lokalu, o którym mowa w § 1, w wysokości 11,00
zł/m2 netto.
2. Zobowiązać najemcę do ponoszenia wszelkich, pozostałych opłat związanych
z użytkowaniem lokalu.
§3
1. Wyrazić zgodę na obniżenie stawki, o której mowa w § 2, do wysokości 6,00 zł/m2
netto, do czasu skompensowania poniesionych, udokumentowanych nakładów na
remont lokalu w zakresie i kosztach nie większych niż określone w załączniku do
zarządzenia.
2. Wyrazić zgodę na zwolnienie z ponoszenia czynszu za najem lokalu przez okres
1 miesiąca, od momentu przekazania lokalu najemcy.
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§4
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§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Płocka

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 901/2019 z dn 04 października 2019 r.

Zakres prac remontowych koniecznych do wykonania w lokalu przy ul. Kolegialnej 13
o pow. 36,61 m2
- wykonanie instalacji kanalizacyjnej w piwnicy budynku
- wydzielenie pomieszczenia ściankami z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
stalowym,
- montaż drzwi,
- montaż miski ustępowej ze spłuczką,
- wymiana umywalki z baterią,
- montaż lokalowej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz napowietrznika,
- montaż przewodu wentylacyjnego z pomieszczenia do kratki wentylacyjnej.
Maksymalny koszt prac remontowych 4.800,00 zł brutto

