
Zarządzenie Nr 95/V/2008 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 16 września 2008r. 
 

w sprawie:  wykazania  do  sprzedaŜy  nieruchomości  zabudowanej  połoŜonej    
                     w  miejscowości  Korzkwy. 
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 i pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie 
gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.35, 38 ust. 1 i 2, 
art.39 ust.3 art.40, art.67 ust.1,2, art.70 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity z 2004r. Dz.U.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 XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r.  
w sprawie: zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich 
wydziarŜawiania lub wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata, zarządzam co następuje: 
 
§1. Wykazuję do sprzedaŜy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego działki 
zabudowane, połoŜone w miejscowości Korzkwy oznaczone w ewidencji gruntów gminy 
Pleszew numerami: 
49/5, 51/1 i 52/2 o łacznej pow. 2400m² zapisanych w KW KZ1P/00017988/4 
Zabudowanie stanowi: budynek hydroforni przeznaczony do rozbiórki oraz nieczynna 
studnia. 
Przeznaczenie w stadium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Pleszew:  dla działki nr 49/5 tereny o dominującej funkcji produkcyjno-usługowej, 
dla działek 51/1 i 52/2 łąki, tereny obniŜeń terenów wzdłuŜ cieków. 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew – 
zatwierdzone uchwałą Nr XIV/138/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1999r. 
zmienione uchwałą Nr XLIII/318/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 września 
2006r. 
 
§2. Cenę do sprzedaŜy w drodze przetargu  ustalono  w  wysokości: 

50.000,00zł /netto/ 
słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych. 
 
§3. Ogłoszenie o przetargu oraz regulamin przetargu będzie szczegółowo określać zasady 
nabycia działki. 
 
§4. Nabywca działki pokrywa koszty szacunku biegłego i aktu notarialnego. 
 
§5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
UMiG Pleszew. 
 
§6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 


