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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. 2204 z późn. zm.) 

Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. 

Wykaz podano do publicznej wiadomości  od dnia 18.04.2019 roku do dnia 09.05.2019 roku. 

 
Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

czas trwania 

użyczenia 

Uwagi 

Stan prawny nieruchomości 

Dokument własności 

1. Cz. dz. nr 550 0.0001 ha Obr. 13  

miasta Opoczno 

 

Brak ważnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Opoczno-

uchwaloną Uchwałą Nr XIII/114/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
5.10.2015 r., działka znajduje się w 

terenach zieleni urządzonej (parki), w 

terenie ciągów i obszarów przestrzeni 
publicznych, w obszarze miasta 

średniowiecznego wpisanego do rejestru 

zabytków, w obszarze osadnictwa 
średniowiecznego, w obszarze cennym 

kulturowo, w obszarze osadnictwa od XIV 

do XIX w. oraz w obszarze ukształtowania 
przestrzeni publicznych historycznego 

śródmieścia. 

Z przeznaczeniem na umieszczenie 
skrzynki pocztowej nadawczej. 

10 lat GN.V.7723/H/4/11/2008/AGP 

KW PT1O/00049423/1 

2. Lokal użytkowy usytuowany              

w budynku bloku przy                      

ul. Piotrkowskiej 7 w Opocznie,  

na terenie działki nr 86 w obrębie 

13 miasta Opoczno 

Pomieszczenia 

użytkowe                 

o łącznej 

powierzchni 

59,00 m2 

Obr. 13  

miasta Opoczno 

Brak ważnego miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Opoczno-
uchwaloną Uchwałą Nr XIII/114/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

5.10.2015 r., działka znajduje się w 
terenach zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej oraz w obszarze cennym 

kulturowo i obszarze osadnictwa              

od XIV do XIX w.  

Z przeznaczeniem na siedzibę Komendy 

Ochotniczych Hufców Pracy. 

5 lat G.III.7224-4/4268/91 

KW PT1O/00010160/7 

 

   

 

 

Załącznik nr 3 

do Zarządzenia nr  75/2019 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 18.04.2019 r. 

  Jan Wieruszewski 
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Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia 

nieruchomości 

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i 

sposób jej zagospodarowania 

czas trwania 

użyczenia 

Uwagi 

Stan prawny nieruchomości 

Dokument własności 

3. Dz. nr 305/2 3,8999 ha Obr. 14  

miasta Opoczno 

 

Brak ważnego miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego 

Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Opoczno-

uchwaloną Uchwałą Nr XIII/114/2015 

Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
5.10.2015 r., działka znajduje się w 

terenach obiektów obsługi technicznej. 

Na przedmiotowym gruncie znajduje się 
oczyszczalnia ścieków. 

Do 3 lat SP.VII.7723/H/4/30/2005/AW 

KW PT1O/00047085/5 

 

 

Opoczno, dnia 18.04.2019 r. 

 

 

 

 Burmistrz Opoczna 

 

                                                                                                                                                                                                 Dariusz Kosno 


