ZARZĄDZENIE NR 56/VIII/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 17 marca 2021 r.
w sprawie: przeniesienia własności nieruchomości w drodze darowizny.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 713 ze zm.), art. 20 pkt 1 i art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 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 2006 r. Nr 119,
poz. 2947 ze zm.), zarządzam co następuje:
§ 1. Nabywam do gminnego zasobu nieruchomości, w drodze darowizny, działkę położoną w Pleszewie
przy ulicy Podgórnej, stanowiącą własność Ewy i Tadeusza Galewskich, oznaczoną ewidencyjnie nr
2946/10 o pow. 0,0284 ha, zapisaną w księdze wieczystej nr KZ1P/00016012/5.
§ 2. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydano
decyzję nr 9/2017 z dnia 12.04.2017 r. zmienioną decyzją nr 15/2017 z 27.06.2017 r., o lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla realizacji inwestycji pod nazwą: budowa linii kablowej nn w miejscowości Pleszew
i Nowa Wieś na terenie działek nr 179/22, 181/2, 228/2, 179/12, 179/23, 179/11, 179/13, 179/20, 179/19,
179/17, 179/16, 179/24, 179/14, 179/25, 179/15, 176/2, 176/5, 176/4, 179/30, 179/31, 179/33, 179/35 obręb
Nowa Wieś, oraz działek nr 2946/6, 2950/15, 2946/4, 2947/1, 2947/2, 2947/12, 2947/11, 2947/4, 2947/5 obręb
miasto Pleszew.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pleszew dla ww. działki ustala
funkcje istniejące i projektowane tereny o dominującej funkcji mieszkaniowej z dopuszczeniem lokalizacji
funkcji usługowej.
§ 3. Wartość darowanej nieruchomości, Strony określają na kwotę 10,00 zł/m² tj. :
2.840,00 zł
słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści złotych 00/100.
§ 4. Wszelkie koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi Miasto i Gmina Pleszew.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego UMiG Pleszew.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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