
ZARZĄDZENIE NR 137/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 3 listopada 2015 r.

w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2015r., poz.1515), art. 20 pkt 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782 ze zm.), Uchwały Rady Miejskiej w 
Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. Nr XLI/295/2006 w sprawie: zasad nabywania, zbywania i 
obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 
3 lata (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006r. Nr 119, poz. 2947 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 
Nabywam do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze darowizny, działkę położoną w 

miejscowości Borucin stanowiące własność Danuty i Stanisława Szczepańskich, oznaczone 
ewidencyjnie nr 95/4 i 95/6 o pow. łącznej 0,0600 ha zapisane w księdze wieczystej nr 
KZ1P/00003715/9.

§ 2. 
1. Nieruchomość szczegółowo opisana w § 1 nie jest objęta miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, 
ustalone uchwałą nr XIV/138/99 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 30 grudnia 1999 roku ze 
zmianami   ustalonymi uchwałą nr XLIII/318/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 14 
września 2006r. oraz uchwałą nr VIII/83/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 
2011r. dla przedmiotowej działki ustala drogi lokalnej klasy "L".

2. Działka zostaje darowana z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi 
gminnej nr 639031P.

§ 3. 
Wartość darowanej nieruchomości, Strony określają na kwotę:

1.200,00 zł
słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100.

§ 4. 
Koszt umowy notarialnej oraz wpisu w księgach wieczystych ponosi Miasto i Gmina 

Pleszew.

§ 5. 
Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa 

UmiG Pleszew.
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§ 6. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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