Zarządzenie Nr 491/IV/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 7 lipca 2006r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 412/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 21 listopada 2005 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.35, art.38ust.1 i 2 ,
art.39 ust.3, art.40, art.67 ust.1 i 2 oraz art.70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.
o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U.z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zmianami),
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu
przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004r. Nr 207
poz. 2108), uchwały Nr XXXVI/261/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 kwietnia 1993r.
w sprawie : określenia zasad rozporządzania nieruchomościami gruntowymi, ze zmianami
zarządzam co następuje:
§1 W Zarządzeniu Nr 412/IV/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 21 listopada 2005
położonych
roku, w sprawie wykazania do sprzedaży działek niezabudowanych
w Pleszewie przy ul. św. Ducha, wprowadza się następujące zmiany:
1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Wykazuję do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego
działki
niezabudowane położone w Pleszewie przy ul. św. Ducha, oznaczone w ewidencji
gruntów miasta Pleszew numerami
630/8
o pow. 120 m² KW 17529
630/10 o pow. 729 m2 KW 17529
z przeznaczeniem pod działalność handlową z miejscami parkingowymi.
2. § 2 otrzymuje brzmienie:
Ustalam cenę wywoławczą dla w/w nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
ustnego nieograniczonego w wysokości : 260.000.00 zł. netto
słownie : dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100.
Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie doliczony 22% podatek vat.
3. Dopisuje się § 3a w brzmieniu:
Dostęp do drogi publicznej został ustalony poprzez ustanowienie służebności drogi koniecznej
- prawo przejścia i przejazdu przez działkę 630/7.
§2 Pozostałe zapisy zarządzenia nr 412/IV/2005 pozostają bez zmian.
§3 Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa UMiG
Pleszew.
§4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

