
Zarządzenie Nr 4331/2018

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 czerwca 2018 roku

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4040/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2018
roku  dotyczącego  akceptacji  ceny,  ogłoszenia  wykazu  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu
ustnego ograniczonego nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie  Nr 12
Radziwie oznaczonej nr ewid. działki 1029 o pow. 890 m² oraz powołania komisji przetargowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 994, poz. 1000),w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 121, poz. 50,
poz. 650, poz. 1000, poz. 1089) w związku z § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490) oraz Zarządzeniem Nr 4040/2018
Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie akceptacji ceny, ogłoszenia
wykazu  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego  nieruchomości
niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie Nr 12 Radziwie oznaczonej nr ewid. działki 1029
o pow. 890 m² oraz powołania komisji przetargowej – Prezydent Miasta Płocka zarządza co
następuje:

§ 1
Zmienić treść § 3 Zarządzenia nr 2355/2016 z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie akceptacji
ceny,  ogłoszenia  wykazu  do  sprzedaży  w  drodze  przetargu  ustnego  ograniczonego
nieruchomości niezabudowanej położonej w Płocku w Obrębie Nr 12 Radziwie oznaczonej nr
ewid. działki 1029 o pow. 890 m² oraz powołania komisji przetargowej 
§ 3 otrzymuje brzmienie:
„Powołuje  się  Komisję  do  przeprowadzenia  przetargu  ustnego  ograniczonego  na  sprzedaż
nieruchomości opisanej w § 1 niniejszego Zarządzenia w składzie:
1. Przewodniczący              - Marcin Kozanecki
2. Z-ca Przewodniczącego   - Wojciech Petecki
3. Członek                         - Marianna Dudek
4. Członek                         - Katarzyna Majzner
5. Członek                         - Grzegorz Dziwota
6. Członek                         -  Łukasz Ozimek”

§ 2
Pozostała treść Zarządzenia pozostaje bez zmian.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                 
                                                                                           Prezydent Miasta Płocka
                                                                                           /-/ Andrzej Nowakowski


