
Zarządzenie Nr 1599/04

PREZYDENTA  MIASTA  PŁOCKA

z dnia 19 marca 2004 roku

w sprawie:   zamiany działek położonych w Płocku przy ul. Granicznej, oznaczonych jako
działki o numerach : xxxxxxxxxxxxxxxx stanowiących własność xxxxxxxxxxxxx na działki o
numerach xxxxxxxxx stanowiących własność Gminy Płock z dopłatą.    
                                              

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591: Dz.U z 2002r, Nr 23 poz.220,    Nr 62 poz.558,
Nr  113  poz.  984:Nr  153,  poz.1271:  Nr  214  poz.1806  oraz  z  2003r,  Nr  80,  poz.717,Nr  162
poz.1568), w oparciu o art.13 ust.1, art.15 ust.1, art. 67 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o
gospodarce  nieruchomościami  (Dz.U.  z  2000r   Nr  46  poz.543,  ze  zm.Dz.U  z  2001r.  Nr  129
poz.1447:Nr154 poz.1800: Dz.U z 2002r Nr 25 poz.253 Nr 74 poz.676: Nr 113 poz.984: Nr 126
poz.1070: Nr 130 poz.1112, Nr 200 poz. 1682, Nr 240 poz. 2058, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.
717,720,721, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152 i Nr 162, poz. 1568 i Nr 203, poz. 1966) w związku
z  § 4  Uchwały  Rady Miasta Płocka   Nr 795/XXXVIII/01 z dnia 27 marca 2001 roku w sprawie
ustalenia  zasad  nabywania  nieruchomości  przez  gminę  oraz  zbywania,  zamiany,  obciążania  i
wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Płock na okres 3 lat 
- Prezydent Miasta Płocka zarządza co następuje:

§ 1.
Wyraża  się  zgodę  na  dokonanie  zamiany prawa  własności  działek  położonych  w  Płocku  przy
ul. Granicznej.

 Nr dzia
łki

Powierzchnia
w m2

Kw Wartość
w zł

Właściciel

xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx

Razem xxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxx

na działki

 Nr działki Powierzchnia
w m2

Kw Wartość
w zł

Właściciel

xxxx xxx xxxx xxxx
xxxx xxx xxxx xxxx

Razem xxxx

Gmina Płock
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§ 2.

Powyższa zamiana odbywa się za dopłatą przez Gminę Płock  kwoty  xxxx zł (słownie: xxxxxx
złotych).

§ 3.

Koszty zawarcia aktu notarialnego pokrywają strony po połowie.

§ 4.

Źródło finansowania  transakcji – Budżet Miasta Płocka 2004 r. Dział 700 Rozdział 70005 § 6050
-  wykupy do zasobu gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

        

                    

 


