
ZARZĄDZENIE NR 55/VII/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie: wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej.

W związku z art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892) 
zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonać sprostowania wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej zapisanych w księdze 
wieczystej nr KZ1P/00017586/6 dla n/w lokali mieszkalnych oraz w księgach wieczystych, do których zostały 
poszczególne lokale wpisane:

 lokal nr 1 - udział 195/1000 zmienić na 194/1000  - KW  KZ1P/00018341/4,

 lokal nr 2 - udział 122/1000 zmienić na 108/1000  - KW  KZ1P/00034428/6,

 lokal nr 5 - udział 158/1000 zmienić na 163/1000  - KW  KZ1P/00018869/1,

 lokal nr 6 - udział   95/1000 zmienić na 107/1000  - KW  KZ1P/00018839/2

oraz dokonać zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej Miasta i Gminy Pleszew z 324/1000 na 
322/1000.

2. Uregulować stan prawny piwnic oraz pomieszczeń gospodarczych przynależnych do następujących 
lokali:

lokal nr 2 - pow. piwnicy  8,70 m˛ zmienić na pow. 2,82 m˛ ,

 lokal nr 5 - pow. piwnicy 12,50m˛ zmieniă na pow. 11,00 m˛, dopisaă pom. gosp. nr 3 o pow. 3,89m2,

 lokal nr 6 - pow. piwnicy 2,30 m˛ zmieniă na pow. 3,92 m˛, dopisaă pom. gosp. nr 4 o pow.2,30 m2.

Numery piwnic odpowiadają numerom lokali.

§ 2. Właściciel lokalu nr 2 otrzymuje odszkodowanie w wysokości 2 038,43 zł.

Zmiana udziału dla lokali nr 1, 5 i 6 następuje bez odszkodowania.

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 38/VI/2011 z dnia 1 kwietnia 2011r. Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 
w sprawie wyrażenie zgody na zmianę udziałów w nieruchomości wspólnej zmienione następującymi 
zarządzeniami: Nr 39/VI/2013 z dnia 9 maja 2013r., Nr 13/VII/2016 z dnia 5 lutego 2016r., Nr 26/VII/2017 
z dnia 28 lutego 2017r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG Pleszew.

§ 5. Koszty związane ze zmianą wysokości udziałów ponosi Miasto i Gmina Pleszew.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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