
UCHWAŁA NR X/118/2015
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 17 grudnia 2015 r.

w sprawie : wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2015r., poz.1515) oraz art.13 ust.2, art.25 ust.2 w zw. z art.23  ust.1 pkt 7 i art.11 
ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015r. 
poz.1774 ze zm.), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobu Miasta i Gminy Pleszew w drodze darowizny  
nieruchomości stanowiących własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych, jako działki;

- nr 1327/6 o pow. 0,1029 ha, ark. mapy 11, obręb miasto Pleszew,

- nr 666/1   o pow. 0,3779 ha, ark. mapy 11, obręb miasto Pleszew,

- nr 860/3   o pow. 0,0936 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew,

- nr 1010    o pow. 0,0800 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew,

- nr 1009    o pow. 0,1410 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew,

- nr 1420/1 o pow. 0,0053 ha, ark. mapy 10, obręb miasto Pleszew,

- nr 1421/3 o pow. 0,0025 ha, ark. mapy 10, obręb miasto Pleszew.

§ 2. Nieruchomości opisane w § 1 niniejszej uchwały zagospodarowane są, jako drogi 
publiczne na terenie miasta Pleszewa (ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, ul. 
Daszyńskiego, ul. Tyniec, ul. Kraszewskiego, fragment ul. Marszewskiej) i zgodnie z celem 
darowizny będą utrzymywane i wykorzystywane, jako drogi publiczne oraz tereny 
komunikacyjne.

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

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

do uchwały nr X/118/2015 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r.

Miasto i Gmina Pleszew zamierza przejąć na własność od Powiatu Pleszewskiego w drodze
darowizny drogi publiczne, o których mowa w uchwale, o łącznej pow. 0,8032 ha.

Niniejsza procedura jest związana z planowaną przebudową dworca autobusowego.
Zamierzamy tej części miasta nadać nowy kompleksowy wymiar, a pozyskane drogi ułatwią
wykonanie tej rewitalizacji, łącznie z przebudową infrastruktury podziemnej.

Rada Powiatu Uchwałą nr VII/60/15 z dnia 3 września 2015r. wyraziła zgodę na
pozbawienie dotychczasowej kategorii dróg powiatowych następujących ulic położonych w mieście
Pleszewie: nr 4350P – ul. Daszyńskiego, nr 4359P – ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, nr 4363P
– ul. Tyniec, nr 4356P – ul. Kraszewskiego, nr 4308P – ul. Marszewska na odcinku od
skrzyżowania z ulicą Plac Powstańców Wielkopolskich do skrzyżowania z drogą krajową nr 12 w
m. Pleszew.
Rada Miejska w Pleszewie Uchwałą nr V/44/2015 z dnia 14 maja 2015r. zaliczyła ww. drogi do
kategorii dróg gminnych. Uchwała wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r.

Mając na względzie powyższe przyjęcie niniejszej uchwały wydaje się zasadne.
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