
ZARZĄDZENIE Nr 4641/2018

Prezydenta Miasta Płocka 

z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Miejski Ogród Zoologiczny
Jednostka Budżetowa w Płocku na okres od 15.10.2018 roku do 30.09.2020 roku, 6 m2

powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 846,
będącej w trwałym zarządzie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego J. B. w Płocku z Panią
Barbarą Woroniecką ul. Skrajna 23, 09-410 Płock, prowadzącą działalność gospodarczą.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, i poz. 1432) oraz art. 43 ust. 2 pkt. 3 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121, poz.
50, poz. 650, poz. 1000, poz. 1089, poz. 1496, poz. 1693, poz. 1669, poz. 1716) w związku z § 1
Uchwały Rady Miasta Płocka Nr 52/V/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad
nabywania oraz zbywania, zamiany, obciążania i wydzierżawiania przez Gminę Płock nieruchomości
będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, zmienionej uchwałami Rady Miasta Płocka Nr
236/XVI/2011 z dnia 25 października 2011 roku i 586/XXXIII/2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku w
sprawie zmiany uchwałay Nr 52/V/07 Rady Miasta Płocka z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie
ustalenia  zasad nabywania  oraz  zbywania,  zamiany,  obciążania  i  wydzierżawiania  przez Gminę
Płock nieruchomości będących jej własnością na okres powyżej trzech lat, Prezydent Miasta Płocka
zarządza co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na zawarcie umowy najmu  6 m2 powierzchni gruntu zlokalizowanego na działce
oznaczonej numerem ewidencyjnym 846, przy zegarze słonecznym, na terenie Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego  J.  B.  przy  ul.  Norbertańskiej  2   w  Płocku,  na  okres  od  15.10.2018  roku  do
30.09.2020 roku,  pomiędzy Miejskim Ogrodem Zoologicznym Jednostka Budżetowa w Płocku a
Panią Barbarą Woroniecką ul.  Skrajna 23, 09-410 Płock, prowadzącą działalność gospodarczą z
przeznaczeniem na cele handlowo-usługowe.

Nieruchomość  ta  jest  własnością  Gminy-Miasto  Płock,  w  trwałym zarządzie  Miejskiego  Ogrodu
Zoologicznego J. B. w Płocku.

§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Płocka.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

/-/ Andrzej Nowakowski 


