
  Załącznik do Zarządzenia Nr 59/V/2010  
                                                                                     Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 23 czerwca 2010 r.  

 
 

WYKAZ 
 

nieruchomości położonych w miejscowości Jedlec gm. Gołuchów przeznaczonych do 
zbycia w 27/100 części udziału w trybie bezprzetargowym na rzecz jednostki 
samorządu  terytorialnego 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW  
zamierza zbyć 27/100 części udziału w: 

 
    Działce nr: 7/8           o  pow. 400 m²          zapisanej w KW nr KZ1P/00033304/4, 
    Działce nr: 47/1         o  pow. 1.400 m²       zapisanej w KW nr KZ1P/00033296/4. 
 
Do 31grudnia 2003 r. w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego 
gminy Gołuchów zatwierdzonym uchwałą nr V/35/94 Rady Gminy Gołuchów z dnia            
3 grudnia 1994 r. (opubl. w Dzienniku Urzędowym Województwa Kaliskiego Nr 22/94 poz. 
174 z dn. 15 grudnia 1994 r.) powyższe działki przeznaczone były pod tereny upraw 
polowych bez prawa zabudowy i oznaczone były symbolem  „RP”. Cytowany plan 
zagospodarowania przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 r.  

Dla ww. terenu została wydana decyzja celu publicznego Nr UG 7331/56cp/08 z dnia 
20.09.2008 r. Dla inwestycji polegającej na budowie połączenia nowego odwiertu                 
z ujęciem  „Tursko B”. 

Na działce nr 7/8 zlokalizowana jest studnia, działka nr 47/1 przeznaczona jest pod drogę 
dojazdową do studni. 

Zgodnie z porozumieniem z dnia 30.12.1996 r. ujęcie wody Tursko II jest własnością 
wspólną Gminy Gołuchów i Miasta i Gminy Pleszew w częściach odpowiadających 
wartości poniesionych nakładów inwestycyjnych i wartości gruntu, na którym nakładów 
tych dokonano – tj. Gmina Gołuchów – udział 27%, Miasto i Gmina Pleszew – udział 73%. 

Poniesione nakłady inwestycyjne wynoszą 478.228,91 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt 
osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych 91/100).  
Rozliczenie nastąpi zgodnie z zestawieniem poniesionych kosztów Nowe Ujęcie Wody 
Tursko „B” z dnia 12.11.2009 r.  
Koszty zawarcia aktu notarialnego obciążają strony w wysokości odpowiednio posiadanego 
udziału do nieruchomości. 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni, zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu            
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem http://bip.pleszew.pl oraz poprzez  
zamieszczenie informacji o niniejszym Wykazie w prasie lokalnej. 

Wykaz wywieszono od dnia 23.06.2010 r. do 14.07.2010 r. 
 
Po upływie ww. terminu zostanie zawarta umowa notarialna. 
 
MK 


