
 

Zarządzenie nr 1093/2019

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  45.712.431,53 zł,  stanowiących własność Gminy -

Miasta Płock, udokumentowanych następującymi dowodami przyjęcia środka trwałego OT:

• nr 78/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku -  Ulica im. Macieja Rataja w Płocku, droga wojewódzka,

wartość: 21.494.435,73 zł;

• nr 79/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Chodnik na przedłużeniu ul. Przemysłowej,  wartość:

164.236,73 zł;

• nr 80/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Ścieżka rowerowa na przedłużeniu ul. Przemysłowej,
wartość: 254.091,36 zł;

• nr 81/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Przepust drogowy w km 4+512,38 w ul. im. Macieja
rataja, wartość: 519.288,89 zł;

• nr  83/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Linia  kablowa  oświetlenia  ulicznego  przy  drodze
wojewódzkiej (ul. im. Macieja Rataja w Płocku), wartość: 572.547,86 zł;

• nr 84/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Wiadukt drogowy w ciągu ulicy Macieja Rataja w Płocku,
km 5+394 do km 5+409, wartość: 2.223.808,10 zł;

• nr 85/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Obiekt mostowy w ciągu ulicy Macieja Rataja w Płocku,
km 5+110 do km 5+202, wartość: 5.078.442,57 zł;

• nr 86/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Obiekt mostowy w ciągu ulicy Przemysłowej w Płocku,
km 0+248 do 0+360, wartość: 6.326.410,58 zł;

• nr 87/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Obiekt mostowy w ciągu ulicy Macieja Rataja w Płocku,
km 6+066 do km 6+126, wartość: 4.901.040,79 zł;

• nr 88/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Skrzyżowanie ulicy Przemysłowej z ul. Kostrogaj (droga
powiatowa nr 5215W) w Płocku, wartość: 3.182.474,74 zł;



• nr 91/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Linia kablowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu ul.
Przemysłowej i ul. Kostrogaj w Płocku, wartość: 396.534,04 zł;

• nr 92/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Ścieżka rowerowa na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i
ulicy Kostrogaj, wartość: 41.321,53 zł;

• nr 93/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Chodniki  na skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i ulicy
Kostrogaj, wartość: 52.513,35 zł;

• nr  97/WIR/2019  z  dnia  12.11.2019  roku  –  Parking  przy  ul.  Przemysłowej  w  Płocku,  wartość:

190.222,73 zł;

• nr 98/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku – Zatoka autobusowa na przedłużeniu ulicy Przemysłowej,
wartość: 88.714,18 zł;

• nr 99/WIR/2019 z dnia 12.11.2019 roku –  Zatoka autobusowa wraz z zajezdnią na przedłużeniu
ulicy Przemysłowej, wartość: 226.348,35 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


