
UCHWAŁA NR ................ 
RADY MIEJSKIEJ 

w PLESZEWIE 
z dnia ............ pa�dziernika 2005 roku 

 

w sprawie: wyra�enia opinii w sprawie sprzeda�y nieruchomo�ci poło�onej przy ul. 
�w.Ducha w Pleszewie. 

 

Na podstawie art. 18, ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz�dzie gminnym (Dz. U. z 
2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala co nast�puje: 

§1 

 

Opiniuje si� pozytywnie zamiar sprzeda�y nieruchomo�ci poło�ononej w Pleszewie, oznaczonej 
jako działki nr: 630/3 o pow. 0,0731 ha i 630/6 o pow. 0,0287 ha, zapisanych w KW nr 17529, 
poło�onej przy ul. �w. Ducha w Pleszewie, stanowi�cej obecnie parking. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza si� Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 



UZASADNIENIE 

 

W zwi�zku z zainteresowaniem podmiotów gospodarczych zakupem nieruchomo�ci gruntowej 

wymienionej w niniejszej uchwale, stanowi�cej obecnie fragment ogólnodost�pnego parkingu 

oraz zainteresowaniem tych samych podmiotów zakupem nieruchomo�ci s�siednich, 

stanowi�cych pozostał� cz��� parkingu, a b�d�cych własno�ci� osób fizycznych, zasadne wydaje 

si� przeznaczenie jej do sprzeda�y , ustalaj�c jednocze�nie w warunkach przetargu jej sposób 

wykorzystania równie� jako parking oraz warunkuj�c zgod� na sprzeda� wykonaniem na koszt 

nowego nabywcy modernizacji ul. �w. Ducha, na odcinku od ul. Gen. Hallera do ul. 

Sopałowicza. 

Zagospodarowanie w/w terenu poprawi walory estetyczne tego fragmentu miasta, a przebudowa 

odcinka ul. �w. Ducha znacznie usprawni ruch kołowy pojadów oraz polepszy warunki 

korzystania mieszka�ców z komunikacji autobusowej. 

Nale�y przy tym zauwa�y�, �e z uwagi na usytuowanie działek b�d�cych własno�ci� gminy na 

�rodku gruntów prywatnych oraz z uwagi na ich kształt geometryczny, nie mog� one by� 

wykorzystywane jako samodzielna nieruchomo�� pomimo, �e maj� one dost�p do drogi 

publicznej. 

W �wietle obowi�zuj�cej uchwały Nr XXXVI/261/93 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 23 

kwietnia 1993 roku w sprawie okre�lenia zasad rozporz�dzania nieruchomo�ciami gruntowymi, 

decyzja o sprzeda�y nieruchomo�ci nale�y do kompetencji Burmistrza, jednak�e z uwagi na 

znaczenie tej nieruchomo�ci i jej poło�enie, wydaje si� zasadne, aby opinie w tej kwestii 

wyraziła Rada Miejska.  


