
Zarz�dzenie Nr  422 /IV/2005 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia   12 grudnia  2005r. 
 

w sprawie:         nabycia    do  zasobu mienia  komunalnego  nieruchomo�ci 
                            rolnej    poło�onej   w  DOBREJ  NADZIEJI   
                         
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz�dzie gminnym 
(Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 22  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  gospodarce 
nieruchomo�ciami  (Dz. U. z 2004r. Nr 261  poz. 2603 /, uchwały Nr XXXVI / 261/ 93 Rady 
Miejskiej w Pleszewie w sprawie : okre�lenia zasad rozporz�dzania nieruchomo�ciami gruntowymi   
ze  zmianami  
zarz�dzam co nast�puje :     
§ 1.wykupuj�   do  zasobu  mienia  komunalnego  działk� roln�   oznaczon�  w ewidencji 
gruntów gminy  Pleszew    :  
                          
                    Nr   9/10     o pow .  2.0418 ha poło�on� w  DOBREJ  NADZIEJI                                                
zapisan� w KW  5567  
§ 2. Strony  zgodnie   ustalaj�   cen�  za   nieruchomo��    w  wysoko�ci  : 
                                                       30.627.00   zł 
    słownie  :  trzydzie�ci tysi�cy sze��et  dwadzie�cia siedem  złotych     
 
Działka stanowi własno�� Pa�stwa Krystyny  i  Zbigniewa   Marciniak na  zasadach   
współwłasno�ci    /  do  ½  cz��ci  /  i  Pana  Wieslawa Marciniaka  /do ½ cz��ci/  
 
Działka  Nr   9/10 zgodnie  z  miejscowym  planem  zagospodarowania  przestrzennego  gminy   
Pleszew  , zatwierdzonym  uchwał�   Nr  XXI/121/87  Rady  Narodowej   Miasta i Gminy  w 
Pleszewie   z dnia  30 grudnia  1987 r. /opublikowanym  w  Dz.Urz�dowym WRN w Kaliszu   Nr  
4/88 ,poz.  34 / ze  zmianami  zatwierdzonymi  uchwał� Nr  IV/17/94 Rady  Miejskiej  w  Pleszewie  
z  dnia   21.10.1994r.  /opublik.w Dz.Urz�dowym  Województwa   Kaliskiego  Nr 19/94 poz.141/ 
przeznaczona jest  zgodnie  z planem  zagospodarowania przestrzennego  gminy   Pleszew  pod 
tereny  upraw  polowych  i  ogrodniczych  - symbol  planu  „RP”  
 Działka  po  jej wykupie   zostanie    przeznaczona  na rozbudow� składowsika odpadów 
komunalnych . 
§ 3. Przedmiotem  odr�bnej  umowy  b�dzie  okre�lenie   warto�ci  drzewostanu  znajduj�cego  si�  
na  przedmiotowej  działce . 
 
§ 4. Koszty umowy  notarialnej w  zakresie  przeniesienia  własno�ci  nieruchomo�ci  pokrywa 
Miasto  i  Gmina  Pleszew  . 
  
§ 5. Wykonanie zarz�dzenia powierza si� Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG 
Pleszew. 
 
§ 6. Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podpisania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


