
WYKAZ 

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Pleszewie przy 

ulicy Samulskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie 

bezprzetargowym.  

  

BURMISTRZ MIASTA I GMINY PLESZEW  

zamierza sprzedać: 
  
Dz. Nr Pow. w ha KW Cena wywoławcza brutto Opis nieruchomości 

2392/3 0,0197 KZ1P/00036868/6 
9.503,39 zł 

(słownie: dziewięć tysięcy 

pięćset trzy złote 39/100) 

Działka gruntowa niezabudowana 

przeznaczona na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. W 

ewidencji gruntów figuruje jako 

droga. 

2393/8 0,0720 KZ1P/00034069/1 

75.276,00 zł 
(słownie: siedemdziesiąt pięć 

tysięcy dwieście 

siedemdziesiąt sześć złotych 

00/100) 

Działka gruntowa niezabudowana 

przeznaczona na poprawę 

warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej. W 

ewidencji gruntów figuruje jako 

droga. 
Dla obszaru obejmującego swym zasięgiem wyżej wymienione działki nie przystąpiono do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano natomiast 

decyzję nr 17/2012 z dnia 5.12.2012r., znak AU.6733.13.2012 o ustaleniu dla Miasta i Gminy 

Pleszew lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą ,,Budowa 

drogi gminnej przy ul. Piaski w Pleszewie wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 

oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek nr 2384/2, 2393/2, 2390 

AM-32, 2392, 2350/2, 2452/6 AM-39, obręb miasto Pleszew. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pleszew,  

uchwalone uchwałą nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016 roku 

dla działek nr 2392/3, AM.39 i 2393/8, AM.32 obręb miasto Pleszew ustala strefę rolno – 

rekreacyjną, oznaczoną na rysunku studium symbolem ,,F II” 

Działy: III “prawa, roszczenia i ograniczenia” oraz IV “hipoteka” ksiąg wieczystych nr 

KZ1P/00036868/6 i KZ1P/00034069/1  -  wolne od wpisów. 

 

Wzywa   się   byłych   właścicieli   lub   spadkobierców   oraz   osoby,  którym   przysługuje 

pierwszeństwo  nabycia  nieruchomości,  do  złożenia  wniosku  wraz  z  wykazaniem tytułu 

pierwszeństwa,   zgodnie   z   art.  34  ust. 1  pkt.  1  i  2  ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997 r.    

o gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2015 r.,  poz. 1774  ze  zm.),  w  terminie  6 

tygodni od daty ukazania się niniejszego wykazu.  

  

Wykaz zamieszczono na stronie internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej  pod adresem 

http://bip.pleszew.pl. 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa Urzędu 

Miasta i Gminy w Pleszewie /pok. nr 118/. 

 

Pleszew, dnia 22.04.2016r.  

http://bip.pleszew.pl/

