
Zarządzenie Nr 4496/2018
Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 27 sierpnia 2018 roku 

w sprawie: ustalenia cen sprzedaży lokali komunalnych wraz z udziałem  w gruncie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z

2018 r poz. 994, poz. 1000),  art. 67 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z

2016 r poz. 2147 ze zm.) oraz § 1 ust. 1 uchwały Nr 352/XXIV/2008 Rady Miasta Płocka z dnia
27 maja 2008 r. w sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością
gminy, zmienionej Uchwałą  Nr 400/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. i § 1
uchwały Nr 276/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia  26 stycznia 2016 r. w sprawie:  ustalenia
zasad  sprzedaży  lokali  mieszkalnych  będących  własnością  gminy,  zmienionej  Uchwałą   Nr
401/XXII/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 27 września 2016 r. oraz Uchwałą Nr 783/XLVIII/2018 z
dnia 24 maja 2018 r. zarządzam co następuje:

§ 1
Ustala  się  ceny  sprzedaży  komunalnych  lokali  mieszkalnych  wraz  z  udziałem  w  gruncie,  w
wysokościach przedstawionych w tabeli stanowiącej załącznik do zarządzenia.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta ds. Komunalnych.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

                                                 /-/  Andrzej Nowakowski



                 Załącznik do zarządzenia Nr 4496/2018
                 Prezydenta Miasta Płocka  z dnia 27 sierpnia 2018 r.

Lp. Adres Najemca Oszacowana warto ść 
lokalu 
(wraz z udziałem w 
gruncie )w zł

Cena lokalu (wraz z 
udziałem w gruncie )w zł

1 Płock ul. Jakubowskiego 3 m 24 * 118.354,00 118.354,00
2 Płock ul. Skłodowskiej 2 m 89 * 89.418,00 89.418,00

Sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w gruncie. Sprzedaż prawa własności.

Sporz.  J.Ł.

*usunięto dane osobowe - wyłączenia jawności części treści załącznika dokonała Joanna Łęgowik –Biuro Zarządzania Nieruchomościami Gminy – na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z 
dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr 112 poz. 1198 ze zm).


