
 

Zarządzenie nr 1092/2019

Prezydenta Miasta Płocka

z dnia 09 grudnia 2019 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka trwałego na rzecz Miejskiego Zarządu

Dróg w Płocku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019

roku,  poz.  506  ze  zm.),  §  13  ust.  1  –  3  Zasad  ewidencjonowania  majątku  trwałego  stanowiącego

własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i  obcych składników majątku powierzonych

Gminie,  wprowadzonych  Zarządzeniem  nr  4007/2018  z  dnia  14  lutego  2018  r.  oraz  §  10  ust.  1

Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka nadanego  Zarządzeniem Nr 150/2018 z  31 grudnia

2018 r. zmienionym Zarządzeniem Nr 190/2019 z 14 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 278/2019 z dnia

5 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 562/2019 z dnia 27 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 818/2019 z dnia

02 września  2019 r.,  Zarządzeniem Nr  839/2019 z  dnia  13  września  2019  r.  oraz Zarządzeniem nr

993/2019 z dnia 31 października 2019 r., zarządzam co następuje:

 
  § 1

Wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie do używania na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg  w Płocku

środków trwałych o łącznej wartości  początkowej  28.814.325,80 zł,  stanowiących własność Gminy -

Miasta Płock, udokumentowanych następującymi dowodami przyjęcia środka trwałego OT:

• nr 100/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku -  Ulica im. Władysława Bartoszewskiego w Płocku, droga
wojewódzka nr 559, wartość: 13.141.835,08 zł;

• nr  101/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  – Ekrany  akustyczne  przy  ul.  W  Bartoszewskiego,

wartość: 760.411,40 zł;

• nr 102/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  System preselekcyjnego systemu ważenia pojazdów
wraz z zasilaniem przy drodze wojewódzkiej nr 559, wartość: 184.325,70 zł;

• nr  103/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Przepust  drogowy  w  km  3+302,98  w  ul.  W
Bartoszewskiego, wartość: 138.684,16 zł;

• nr  106/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Linia  kablowa  oświetlenia  ulicznego  przy  drodze
wojewódzkiej nr 559, wartość: 587.251,88 zł;

• nr  107/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Skrzyżowanie  ul.  Bielskiej  (DK  60)  z  ul.  im.  W.
Bartoszewskiego (DW 559) w Płocku, wartość: 8.367.399,48 zł;

• nr 108/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Bielskiej w Płocku,

wartość: 4.431.356,88 zł;

• nr 112/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Linia kablowa oświetlenia ulicznego na węźle „Bielska”
w Płocku, wartość: 584.822,75 zł;

• nr 113/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Sygnalizacja świetlna na węźle „Bielska” w Płocku,

wartość: 365.808,72 zł;

• nr 117/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Linia kablowa oświetlenia ulicznego w ul. KD w Płocku –
sięgacz Otolińska, wartość: 84.835,29 zł;



• nr 119/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Zatoka autobusowa w ulicy Bielskiej (DK 60), wartość:

29.682,90 zł;

• nr  121/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Chodnik  przy  ulicy  Bielskiej  w  Płocku,  wartość:

72.731,26 zł;

• nr  122/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Ścieżka  rowerowa  przy  ulicy  Bielskiej  w  Płocku,

wartość: 65.180,30 zł.

§ 2

Przekazanie  dokonane  zostanie  na  podstawie  protokołu  przekazania  –  przyjęcia  środka  trwałego  –

dowodem PT, sporządzonym zgodnie z załącznikiem nr 2 do Zasad ewidencjonowania majątku trwałego

stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i  obcych składników majątku

powierzonych Gminie.

     

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka d/s Rozwoju i Inwestycji.

        

         

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka

                                                    /-/Andrzej Nowakowski 


