
ZARZĄDZENIE NR 175/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 25 października 2016 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 2016r., 
poz.446), 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. 1774 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 
Kuczków stanowiącą własność Róży Bartoszek i Wiesławy Kaczmarek, oznaczoną ewidencyjnie nr 71/20  o 
pow. 0,0020 ha zapisaną w księdze wieczystej nr KZ1P/00009552/0.

§ 2. 1 Dla obszaru obejmującego swym zasięgiem wyżej wymienioną działkę w latach 2004-2015 i do dnia 
dzisiejszego nie przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
natomiast wydano decyzję nr 115/2012 z dnia 09.05.2012r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej 
na budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z instalacjami, 
urządzeniami technicznymi i pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 69 oraz trzech 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących wraz z instalacjami, urządzeniami technicznymi i 
pozostaną niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 71/15.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew, uchwalone uchwałą 
nr XI/125/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 stycznia 2016r. dla wymienionej działki ustala funkcje – 
istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji funkcji 
usługowej, oznaczone na rysunku studium symbolem MU.

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

100,00 zł

słownie: sto 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.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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