
ZARZĄDZENIE NR 232/VIII/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW 

z dnia 8 października 2020 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przejścia i przejazdu przez działkę numer 
1039 położoną w Pleszewie stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew. 

Na podstawie art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U 
z 2020 r., poz. 65 ze zmianami), art. 26 ust.1 i art. 30 ust.1,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z dnia 2020 r. poz. 713), art. 285 Kodeksu cywilnego, § 17 pkt 1 i 5 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. Wielk. 
z 2015 r. poz.5551) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 1037 (obręb miasto 
Pleszew) zapisanej w KW KZ1P/00040198/9 nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność drogi przez 
działkę nr 1039 (obręb miasto Pleszew) zapisaną w KW KZ1P/00035086/3 położoną w Pleszewie przy ul. Plac 
Kościelny stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 2. Zakres przedmiotowej służebności określa się jako droga o szerokości 3,7 m prowadząca od granicy 
działki nr 1052 stanowiącej pas drogowy drogi gminnej, następnie wzdłuż działki nr 1038 w odległości 2,15 m 
od jej granicy z działką nr 1039 i dalej do granicy działki nr 1037. Łączna długość służebności wynosi 24,0 m. 
Zakres służebności określa mapa, która jest załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. W zamian za nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność drogi władnący ponosić będą koszty 
urządzenia i utrzymania przejezdności drogi. Sposób urządzenia, zastosowane materiały oraz technologie robót 
każdorazowo należy uzgodnić z Miastem i Gminą Pleszew. 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy 
w Pleszewie. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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