ZARZĄDZENIE NR 178/VII/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 31 października 2016 r.
w sprawie: nabycia 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 2015r. Poz. 5551), Uchwały Rady Miejskiej
w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2015r. Nr X/118/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
drodze darowizny, zarządzam co następuje:
§ 1. Nabywam do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze darowizny, nieruchomości stanowiących
własność Powiatu Pleszewskiego, oznaczonych jako działki nr:
- 1327/6 o pow. 0,1029 ha, ark. mapy 11, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00038316/6
- 666/1 o pow. 0,3779 ha, ark. mapy 11, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00020501/1
- 860/3 o pow. 0,0936 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00034286/8
- 1010 o pow. 0,0800 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00037701/5
- 1009 o pow. 0,1410 ha, ark. mapy 21, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00037701/5
- 1420/1 o pow. 0,0053 ha, ark. mapy 10, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00032282/6
- 1421/3 o pow. 0,0025 ha, ark. mapy 10, obręb miasto Pleszew, KZ1P/00032282/6
§ 2. 1. Nieruchomości opisane w § 1 zagospodarowane są jako drogi publiczne na terenie miasta Pleszewa
(ul. Plac Powstańców Wielkopolskich, ul. Daszyńskiego, ul. Tyniec, ul. Kraszewskiego, fragment ul.
Marszewskiej) i zgodnie z celem darowizny będą utrzymywane i wykorzystywane jako drogi publiczne oraz
tereny komunikacyjne.
§ 3. Łączną wartość nieruchomości opisanych w § 1 Powiat Pleszewski określa na kwotę:
283 960,00 zł
słownie: dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt 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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