
UCHWAŁA NR X/116/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze zamiany pomiędzy Miastem 
i Gminą Pleszew, a Powiatem Pleszewskim.

Na podstawie art.14 ust.3 i 5 w zw. z art.11 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2015r. Poz.1515) Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przeniesienie prawa własności nieruchomości Miasta i Gminy 
Pleszew niezabudowanych położonych w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, 
oznaczonych jako działki nr 3034/23 o pow. 0,0076 ha zapisanej w Kw KZ1P/00018471/4 i 
działka nr 3034/21 zapisana w Kw KZ1P/00016875/2/ o pow. 0,0933 ha w drodze zamiany na 
rzecz Powiatu  Pleszewskiego, za nieruchomość stanowiące własność Powiatu Pleszewskiego 
położoną w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego stanowiącą działkę nr 3034/12 o pow. 
0,0268 i działkę nr 3034/16 o pow. 0,0470 ha, bez obowiązku dokonywania dopłat.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały Nr X/116/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

Miasto i Gmina Pleszew zamierza przekazać na rzecz Powiatu Pleszewskiego nieruchomość
niezabudowaną położoną w sąsiedztwie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul.
Kazimierza Wielkiego, wykorzystywaną przez tą jednostkę jako plac do zajęć terapeutycznych.

Ponadto zamierzamy przekazać na rzecz Powiatu Pleszewskiego pas gruntu o szerokości
1,20 m wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego, od gruntów przekazanych na rzecz Skarbu Państwa jako
droga dojazdowa do planowanej siedziby Powiatowego Inspektora Weterynarii w stronę północną
miasta w celu zorganizowania przez Powiat Pleszewski miejsc parkingowych przy przebudowie
drogi powiatowej ul. Kazimierza Wielkiego.

W zamian za przekazaną nieruchomość zamierzamy pozyskać działki, które stanowią wjazd
do Środowiskowego Domu Samopomocy prowadzonego przez Stowarzyszenie „ Zrozumieć i
Pomóc”.

Niniejsza zamiana będzie miała charakter porządkujący sprawy własności gruntów,
stosownie do ich użytkowania.

Zamiana dokonana byłaby bez obowiązku dokonania dopłat w przypadku różnej wartości
zamienianych nieruchomości, na co pozwalają przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Podjęcie niniejszej uchwały wydaje się zasadne
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