
PROTOKÓŁ
z dn. 04.01.2017 r.

z przeprowadzonego ustnego przetargu nieograniczonego na najem garażu o nr ewid. 993/102
o pow. 16,00 m", stanowiącego nieruchomość gruntową zabudowaną przy

ul. Padłewskiego na działce nr 1223.

Komisja powołana Zarządzeniem Nr 1402/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dn. 13.02.2012 r. oraz
Zarządzeniem Nr 1136/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09.10.2015 r. w składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Wojciech Petecki - UMP - BZN
2. Z-ca Przewodniczącego Komisji - Bożenna Lewandowska - MZGM - TBS Sp. z 0.0.
3. Sekretarz - Ilona Joniak - MZGM - TBS Sp. z 0.0.
4. Członek Komisji - Iwona Urbańska - UMP - BZN
5. Członek Komisji - Anna Mikołajewska - MZGM - TBS Sp. z 0.0.

w dn. 04.01.2017 r. przeprowadziła ustny przetarg nieograniczony na najem garażu o nr ewid.
993/1 02 o pow. 16,00 m- stanowiącego nieruchomość gruntową zabudowaną przy ul. Padlewskiego
na działce nr 1223, na podstawie Zarządzenia Nr 2804/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
15.l2.2016 r.

1. Przetarg ustny ~ nieograniczony odbył się w Płocku przy ul. Miodowej 8 o
d .. 11" ,A") kor ł d .. 11/1 /l'fgo Zll1le ~l~ , a za onczy o go Z1l1le :l::':'77:-: .

2. Przed przystąpieniem do licytacji Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o
warunkach i przedmiocie przetargu, w szczególności o zasadach licytacji, stawce
wywoławczej która ustalona została w wysokości 7,00 zł/l m" netto oraz minimalnym
postąpieniu, które ustalono w wysokości 0,50 zł

3. W przetargu wzięło udział .... :::::=:....uczestników, którzy spełnili warunki dopuszczające
do przetargu.

4. Do przetargu nie zostało dopuszczonych =-:: osób z powodu:

5. W wyniku przeprowadzonego przetargu najwyższą stawkę czynszu za garaż w wysokości
(słownie: )
zaoferował : .

6. Wygry-waj'ą< f3~far-g-eśwtade-cył,' ZfliHł~ ·'EIf'ltakH±ffie~g~·~
U1'fl.0wa-nftjfnU-2;0stała-z:awarta-z-chwi+ą-tlcl'Ziełeni-a-p~tl, eft~eego lieytacj ę. *

7. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z uwagi na brak uczestników przetargu. *

Na tym protokół zakończono ipodpisano.

Podpis wygrywającego przetarg: Komisja:

* niepotrzebne skreślić


