
Zarządzenie Nr 59 / V/ 2007 
Burmistrza Miasta i Gminy Plesze 

z dnia 22 czerwca 2007 r. 
 

w sprawie: ujednolicenia okresów uŜytkowania wieczystego gruntów stanowiących 
własność Miasta i Gminy Pleszew ,będących w uŜytkowaniu wieczystym 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pleszewie .  

 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami),art.33 ust .1 ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity z 2004r. Dz. U. Nr 
261 poz. 2603 ze zmianami /,art. 35 ust.1 ³ ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach 
mieszkaniowych /Dz.U. z 2003r Nr 119 poz. 1116 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 , zarządzam co następuje : 
 
§ 1. Postanawiam zmienić umowy o oddanie w uŜytkowanie wieczyste gruntów 

przekazanych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pleszewie 
poprzez ustalenie nowego skróconego okresu do dnia 27.12.2104 roku. 

 
W zawartych aktach notarialnych: 
 

1. Rep A Nr 5240/2005 z dnia 27.12.2005r. określono termin uŜytkowania do dnia 
27 grudnia 2104 roku 

 
2. Rep A Nr 4007/2006 z dnia 8.12.2006r. określono termin uŜytkowania do dnia 

8 grudnia 2105 roku 
 
§ 2. Ujednolicam termin okresu uŜytkowania wieczystego w następujących księgach 

wieczystych: 
KW 31139 
KW 8069 
KW 17706 
KW 24092 
KW 23901 
KW 24084 
KW 23896 
KW 21 
KW 8067 

 
§ 3. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i koszty związane z wpisem do ksiegi 

wieczystej oraz ewentualne opłaty z tego tytułu ponosi Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Lokatorsko – Własnościowa w Pleszewie. 

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.  
 
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 


