
Zarządzenie Nr 49 /V/2007 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 28 maja 2007 r. 

 

w sprawie: zamiany nieruchomości połoŜonych w Pleszewie przy ul. Marszewskiej. 

 

Na podstawie art.30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. samorządzie gminnym /Dz. U. z 

2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami /, art.15 ust.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 

nieruchomościami /Dz. U. z 2004r.Nr 261 poz.2603 ze zmianami /, uchwały Nr XLI /295 / 

2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie: zasad nabywania, 

zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub wynajmowania na okres 

dłuŜszy niŜ 3 lata, Zarządzenia Nr 18/V/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 30 

stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia zasad odpłatności za nieruchomości sprzedawane w 

drodze bezprzetargowej na terenie miasta i gminy Pleszew – w przypadku uiszczenia 

naleŜności na raty, zarządzam co następuje: 

 

§ 1. WyraŜam zgodę na zawarcie umowy zamiany nieruchomości oznaczonej jako działka 

Nr: 1437 o pow. 0.0840 ha zapisanej w KW 31099 połoŜonej w Pleszewie, stanowiącej 

własność Miasta i Gminy Pleszew  

na nieruchomość połoŜoną w Pleszewie przy ul. Marszewskiej oznaczoną jako działki 

Nr: 1438/2 o pow. 0.0427 ha zapisanej w księdze wieczystej Nr 27 - stanowiące 

własność Państwa Jana i Barbary Jędrzejak zam. Pleszew ul. Norwida 1  

 

§ 2. 1.Wartość działki Nr 1437 o pow. 0.0840 ha  

wynosi: 6.800.00 zł  

słownie: sześćtysięcy osiemset złotych 

2.Wartość działki Nr 1438/2 o pow. 0.0427 ha  

wynosi: 5.978.00 zł  

slownie: pięćtysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem zlotych  

3.Zamiana nieruchomości nastąpi za rozliczeniem finansowym z dopłatą z tytułu róŜnej 

wartości zamienianych nieruchomości, która wynosi: 822.00 zł  

słownie: osiemset dwadzieścia dwa złote  

4.Strony zgodnie zaakceptowały wartości zamienianych nieruchomości. 



5.Kwota 822.00 zł zostanie uregulowana przez Państwa Jana i Barbarę Jędrzejak 

gotówką przed zawarciem aktu notarialnego.  

§ 3. Wykup nieruchomości ma na celu budowę drogi publicznej oraz budowę sieci 

wodociągowej, sieci kanalizacyjnej,sanitarnej i deszczowej, sieci oświetlenia ulicznego, 

sieci gazowej w projektowanym pasie drogowym. 

§ 4. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, ponoszą obie strony porozumienia w 

równych częściach.  

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

UMiG Pleszew. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 


