Zarządzenie Nr 89 / V /2007
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew
z dnia 12 września 2007r

w sprawie: wykupu do zasobu mienia komunalnego udziałów w nieruchomości
niezabudowanej połoŜonej w Pleszewie przy ul. Boguslawskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. Z 21001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603 ze zm/
uchwały Nr XLI /295 / 2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006r. w sprawie:
zasad nabywania, zbywania i obciąŜania nieruchomości oraz ich wydzierŜawiania lub
wynajmowania na okres dłuŜszy niŜ 3 lata,
zarządzam co następuje:

§ 1. Wykupić do zasobu mienia komunalnego udziały w działce niezabudowanej oznaczonej
w ewidencji gruntów:
Nr 1445/4 o pow. 0.0386 ha zapisanej w KW 14213
od następujących współwłaścicieli:
1. Pani Teresy Radomskiej - Grześ zam. Poznań ul. ŁomŜyńska 17-udział wynosi: 2/12
części,
2. Pani Kazimiery Sobczyńskiej zam. Poznań ul. Junacka 8 – udział wynosi: 2/12 części,
3. Pana Władyslawa Radomskiego zam. Czerwonak ul. Szkolna 2 –udzial wynosi: 2/12
części,
4. Pana Adama Łącznego zam. Gdynia ul. Marii Curie -Skłodowskiej 14A/6 udział
wynosi: 2/12 części,
5. Pani Doroty Radomskiej – Grześ zam. Krakow ul. Osiedle Strusia 9/7 udzial wynosi:
2/12 części.

6. Pani Krystyny Radomskiej zam. Warszawa ul.Zaruby 6/39 -udział wynosi: 1/12 części
7. Pan Andrzej Radomski zam. Warszawa ul. Relaksowa 45/42 –udział wynosi: 1/12
części
§ 2. Strony zgodnie ustalają cenę za udział w nieruchomości niezabudowanej
od udziału - 1/12 części w wysokości - 668,10 zł słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem
złotych 10/100
od udziału - 2/12 części w wysokości - 1.336,20 zł słownie: jedentysiąc trzysta
trzydzieści sześć złotych 20/100
§ 3. Wykup nieruchomości ma na celu budowę drogi dojazdowej do przepompowni ścieków,
będącej częścią składową sieci kanalizacyjnej Marszew - Pleszew.
§ 4. Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego, załoŜenia księgi wieczystej ponosi
Miasto i Gmina Pleszew.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa
UMiG Pleszew.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

