
Zarządzenie Nr  40/VI/2011 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 21 kwietnia 2011 r. 
  

w  sprawie:   wykazania   do   sprzedaży  w   trybie   bezprzetargowym   nieruchomość 

                        gruntową,  niezabudowaną 
                     

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 35, art. 37 ust. 2  pkt 6, 

art. 67 ust. 3, art. 70 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, Uchwały Nr 

XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r.  w sprawie: zasad 

nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania                      

lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006 r. Nr 119,       

poz. 2947 ze zm.), zarządzam co następuje: 
  

§1. Wykazuję  do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym działkę gruntową, niezabudowaną  

położoną  w Pleszewie   przy  zbiegu  ul.  Kaliskiej i Komunalnych, oznaczoną w  ewidencji 

gruntów  miasta  Pleszewa  numerem: 

                  2119/8  o  pow.   127 m²  zapisaną  w  KW  nr  KZ1P/00012871/6                     

- na powiększenie sąsiedniej nieruchomości tj. działki nr 2119/3. 
  

Dla części północnej przedmiotowej działki gruntu obowiązuje miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew, który ustala jej przeznaczenie pod tereny 

urządzeń komunikacji obsługującej – w ramach jednostki bilansowej “32 L”. Południowa 

część przedmiotowej działki gruntu nie jest objęta obowiązującym planem 

zagospodarowania przestrzennego. Ta część działki gruntu w studium uwarunkowań             

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszew znajduje się na obszarze 

oznaczonym symbolem “D1.2” - teren potencjalnego rozwoju działalności gospodarczej       

o charakterze przemysłowym.  

W ewidencji gruntów działka w klasie - dr. 

  

§2. Cenę do sprzedaży w drodze bezprzetargowej ustalono w wysokości: 

15.621,00 zł (do ceny netto12.700,00 zł dolicza się 23% podatek vat) 

słownie: piętnaście  tysięcy  sześćset  dwadzieścia  jeden złotych 00/100. 

  

§3. Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Wydziałowi  Gospodarki  Gruntami  i Rolnictwa 

      UMiG Pleszew. 

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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