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Wykaz 

                     Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)      

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

Wykaz podano do publicznej wiadomości  od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.04 2020 r.       

                             . 

Lp. Oznaczenie nierucho- 

mości 

Powierzchnia 

nieruchomości  

Położenie 

nieruchomości 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania czas trwania 

dzierżawy 

Uwagi 

Stan prawny nieruchomości 

Dokument własności 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

671/11 0,1938 ha Sitowa Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno – uchwała Rady Miejskiej w 

Opocznie XIII/114/2015 z dnia. 05.10.2015r. działka leży w obszarze istniejącej zabudowy 

zagrodowej i mieszkaniowej oraz usługowej w terenach lasów oraz w obszarze preferowanym 

do zabudowy rekreacji indywidualnej oraz zagospodarowania związanego z wypoczynkiem lub 

sportem. 

Nieruchomość zabudowana budynkiem świetlicy wiejskiej. 

Przeznaczona do użyczenia dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, 

celem prowadzenia działalności statutowej. 

Czas 

nieoznaczony 

Akt notarialny Rep. 3361/2015 

z dnia 26.05.2015 r. 

Księga Wieczysta 

KW  PT1O/00060882/9 

 

2. 

 

Lokal użytkowy 

usytuowany w  budynku 

przy ul. Kowalskiego 2               

w Opocznie na działce  

572 

Pow. użytkowa 

114,95 m² 

 

 

0,0215 ha 

m. Opoczno 

obr.13 

przy ul. 

Kowalskiego 2 

Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno – uchwała Rady Miejskiej w 
Opocznie XIII/114/2015 z dnia. 05.10.2015 r. działka leży w terenach zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze miasta średniowiecznego wpisanego do rejestru 

zabytków, w obszarze do ukształtowania przestrzeni publicznych historycznego śródmieścia, w 
obszarze cennym kulturowo, w obszarze osadnictwa od XIV do XIX w. 

Nieruchomość zabudowana budynkiem. Lokal przeznaczony do 

użyczenia dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec 

w Opocznie  celem prowadzenia działalności statutowej. 

Czas 

nieoznaczony 

Decyzja komunalizacyjna 

Wojewody Łódzkiego z dnia 

23.05.2003 r. nr 

SP.VII.7723/H/4/2/2003 

Księga wieczysta 

KW PT1O/00035454/6 

3. 115/5 0,3427 m. Opoczno obr.7 

przy  
ul. Rolnej 

Zgodnie ze zmianą miejscowego ogólnego planem zagospodarowania przestrzennego m. 
Opoczna uchwaloną Uchwałą Nr XLI/241/02 Rady Miejskiej w Opocznie działka  znajduje się 

w terenach zabudowy związanej z nieuciążliwą aktywnością gospodarczą oraz usługami 

komercyjnymi i publicznymi. 

Nieruchomość niezabudowana. Na działce znajduje się boisko 

ćwiczebne. Nieruchomość przeznaczona do użyczenia pod boisko 

ćwiczebne wykorzystywane przez Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej w Opocznie. 

do 3 lat Decyzja komunalizacyjna 

Wojewody Piotrkowskiego 

G.III.7224-4/256/94 

z dnia 21.03.1994 r. 

Księga wieczysta 

         KW PT1O/00045986/7 

Opoczno, dnia 12.03.2020 r. 

 

 Z upoważnienia BURMISTRZA 

 

   Andrzej Kacprzak 

           Zastępca Burmistrza            

Załącznik nr 2 

do Zarządzenia Nr 40/2020 

Burmistrza Opoczna 

z dnia 12.03.2020 r. 


