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Wykaz 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) 

Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości  od dnia  20.06.2018 roku do dnia 11.07.2018 roku. 

 
Lp. Oznaczenie 

nieruchomości 

Powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości 

i sposób jej zagospodarowania 

czas trwania 

dzierżawy 

Wysokość czynszu 

dzierżawnego 

Zasady 

aktualizacji 

czynszu 

Termin płatności 

czynszu  

 

Uwagi 

Stan prawny nieruchomości 

Dokument własności 

1. Dz. nr 780 0.0021 ha Obr. 13 Na przedmiotowym gruncie 

znajduje się naniesienie /garaż/ 

stanowiące własność prywatną 

nieoznaczony 41,37 zł  

 plus podatek VAT 23%  

w stosunku kwartalnym 

Stawka czynszu 

dzierżawnego 

może być 

aktualizowana 

corocznie  
wskaźnikiem 

wzrostu cen 

towarów i usług 

ogłaszanych 

przez GUS  

bądź  

w przypadku 

ustalenia przez 

uprawniony 

organ Gminy 

innych zasad 

waloryzacji 

stawek czynszu 

dzierżawnego 

Z góry  

do dnia 15-go 

każdego miesiąca 

rozpoczynającego 

kwartał 

SP.VII.7723/H/4/6/2003/JG 

KW PT1O/00034037/0 

2. Dz. nr 453/2 

Dz. nr 454/12 

Dz. nr 452/1 

0.1969 ha 

0.0836 ha 

0.1200 ha 

Kraśnica Z przeznaczeniem na 

wykonanie placu manewrowego 

Do 3 lat 650,00 zł  

plus podatek VAT 23% 

w stosunku 

miesięcznym 

Z góry  

do dnia  20-go 

każdego miesiąca 

Rep. A Nr 9938/07 

KW PT1O/00050197/7 

3. Dz. nr 1143/248 0.0019 ha Obr. 12 Na przedmiotowym gruncie 

znajduje się naniesienie /garaż/ 

stanowiące własność prywatną 

nieoznaczony 41,37 zł  

 plus podatek VAT 23%  

w stosunku kwartalnym 

Z góry  

do dnia 15-go 

każdego miesiąca 

rozpoczynającego 

kwartał 

D.GIII7224-4/4273/91 

KW PT1O/00028059/5 

 

1. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 20-go każdego miesiąca. 

2. Kwartalny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 15-go każdego miesiąca rozpoczynającego kwartał. 

3. Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 marca każdego roku. 

 

Opoczno, dnia 20.06.2018  roku   

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia nr  117/2018 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 20.06.2018 r. 

Burmistrz Opoczna 

 

Rafał Kądziela 

  Jan Wieruszewski 

 


