
Zarządzenie Nr 92/V/2010 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew  

z dnia 10 września 2010 r. 
 
w sprawie : wyrażenia  zgody  na  ustanowienie  za wynagrodzeniem służebności 
                     przejścia  i  przejazdu (drogi koniecznej) obciążającej nieruchomość 
                     stanowiącą własność Miasta i Gminy Pleszew. 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651), art. 26 ust. 1  i art. 30 ust. 1    
oraz ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.    
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) art. 285 Kodeksu cywilnego, § 17 pkt 1 i pkt 5 uchwały              
Nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie: zasad 
nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub 
wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
Wyrażam zgodę na ustanowienie na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 
3026/4 odpłatnej służebności drogi koniecznej – prawo przejścia  i przejazdu przez 
działkę ewidencyjną nr 3033 zapisaną w KW nr KZ1P/00034709/0, położoną           
w Pleszewie przy ul. Kazimierza Wielkiego, stanowiącą własność Miasta i Gminy 
Pleszew. 
   

§ 2 
Opłata roczna za ustanowienie służebność drogi koniecznej dla powyższych działek 
za rok 2010 zostaje ustalona proporcjonalnie do czasu ustanowienia służebności         
(z zaokrągleniem do pełnych miesięcy) tj. od 1 października  do 31 grudnia 2010 r.      
i wynosi: 75,00 zł 

(słownie: siedemdziesiąt pięć złotych  00/100).  
Opłatę za lata kolejne  należy uiszczać do 31 marca każdego roku z góry za dany 
rok w kwocie:  300,00 zł 
(słownie: trzysta złotych 00/100). 

Ww. opłaty płatne są na konto Urzędu w BS nr 78 8407 0003 0011 0011 2000 0001. 
 

§ 3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 
UMiG Pleszew. 
 

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 
MK 


