
Wykaz Nr 3/WGD-III/2017 z dnia 13-12-2017 r.

Sporządzony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

Przeznacza się do oddania w dzierżawę i użyczenie niżej wymienione nieruchomości Skarbu Państwa:
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"MASZEWO" 
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Nieruchomość 
niezabudowana 

w kształcie 
wąskiego 

prostokąta.

Brak planu. Studium 
- poz. 3  MN - 

obszary o 
dominującej funkcji 

mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

Część działki 
zostanie 

wydzieżawiona z 
przeznaczeniem na 

zlokalizowanie 
infrastruktury 
technicznej.

do 31.12.2018 
r.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Płocka Nr 3083/2017 z dnia   13 

marca 2017 r. w sprawie: zasad 
postępowania przy rozpatrywaniu 

wniosków o rozdysponowanie 
nieruchomości stanowiących własność 
Skarbu Państwa, zasad udostępniania 

nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa i ustalenia 

stawek czynszu za dzierżawę 
nieruchomości gruntowych stanowiących 
własność Skarbu Państwa, zmienionym 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Płocka Nr 
3632/2017 z dnia 09 października 2017 r. 
w sprawie zmiany Zarządzenia Prezydenta 

Miasta Płocka Nr 3083/2017 z dnia 13 
marca 2017 r. 

W terminie 
14 dni od 

wystawienia 
faktury.



2 340 0,4212 PL1P/00044329/7 Bez opłat. _

Obręb Nr 4 
"ŁUKASIEWIC
ZA" jednostka 
ewidencyjna 

146201_1.000
4.G315

Działka 
zabudowana w 

południowej 
części 

budynkiem 
biurowym 

(pustostan) w 
północnej części 
pusty ogrodzony 

plac.

Brak planu. 
Studium – strefa 

A – Szerokie 
śródmieście na 

obszarze 
oznaczonym 

symbolem MW – 
obszary o 

dominującej 
funkcji 

mieszkaniowej 
wielorodzinnej.

Część działki o 
pow. około 1010 m² 
zostanie użyczona 
z przeznaczeniem 

na parking 
ogólnodostępny.

do 31.12.2020 
r.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) wykaz podlega wywieszeniu w siedzibie Urzędu Miasta Płocka na okres 21 
dni oraz umieszczeniu na stronach internetowych UMP: www.plock.eu. Prezydent Miasta Płocka wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej  przekazuje wykaz Wojewodzie, w celu jego 

zamieszczenia na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres 21 dni. 

http://www.plock.eu/
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