
Załącznik nr 1 
                                                                        do Zarządzenia  Nr  80/2020 

Burmistrza Opoczna  
z dnia 07 maja 2020 r. 

Wykaz 
Na podstawie art. 35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj.  Dz. U.  z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości 
wykaz nieruchomości komunalnych   przeznaczonych do  sprzedaży.  Wykaz podano do publicznej wiadomości od  07 maja 2020  r.  do 28 maja  2020  r.    
 
 
 

          
Lp. 

 
 

Oznaczenie nieruchomości  
 

 
 

Powierzchnia 
ogólna w ha 

Powierzchnia 
mieszkania 

W m2  

 
 

Księga  
Wieczysta  

 
 

Położenie  
Nieruchom- 

ści 

 
 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób  
jej zagospodarowania 

 cena lokalu,   
lub cena 
nieruchomości  
Do ceny 
nieruchomości 
będzie doliczony 
podatek VAT wg 
obowiązujących 
przepisów. 
Cena lokalu 
mieszkalnego ( bez 
bonifikaty). 

 

Wartość gruntu/ 
Wartość 

Udziału w gruncie 

 
 

Uwagi 

Podstawa nabycia  
nieruchomości przez Gminę 

1. 

Lokal mieszkalny  Nr 28 
przy ul. Wojciecha Kossaka Nr 16 
w Opocznie oraz   
udział  58/3237 w prawie  
własności nieruchomości  
oznaczonej w ewidencji gruntów 
 jako działka Nr 501/2 pow.  
 0,2113 ha  

o pow. 
57,86 m2 

 

KW 
PT 1O 

/00024843/0 

obr. 10 
m. 

Opoczno 

Zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego  dla 
osiedli mieszkaniowych  położonych w 
rejonie ulic: Partyzantów, Mikołaja 
Kopernika, Wojciecha Kossaka 
uchwalonym Uchwałą Nr XXV/302/2016 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 
października 2016 r. opublikowanym  w 
Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4827 z dnia 
18 listopada 2016 r. -działka Nr 501/2 
znajduje się w terenach zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej.   
Działka zabudowana budynkiem 
wielomieszkaniowym. 

166.808,00 zł 
po 90% 

bonifikacie  
16.680,80 zł 

 

4.331,00 zł 
po 90% 

bonifikacie 
433,10 zł 

Sprzedaż  nieruchomości lokalowej 
na rzecz najemcy lokalu 

mieszkalnego  

Decyzja komunalizacyjna 
Wojewody Piotrkowskiego  

RG.III.7224-4/666/93 
z dnia 01.04.1993 r. 

 
 
1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1  pkt 1,  pkt 2, pkt 3 cytowanej ustawy o gospodarce  nieruchomościami ( tj.  Dz. U. z 2020 r. poz. 65                    
z późn. zm.), zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu.  
2. W przypadku nabywania lokalu mieszkalnego objętego powyższym wykazem w systemie ratalnym  hipoteka zabezpiecza wierzytelność główną Gminy Opoczno z tytułu zapłaty  ceny oraz kwotę 
odpowiadającą wartości zwaloryzowanej  bonifikaty udzielonej od ceny lokalu mieszkalnego  ustalonej na podstawie  jego wartości  zgodnie z ustawą  z dnia  06 lipca 1982 r.  o księgach wieczystych                             
i hipotece ( tj. Dz. U.  z 2019 r.,  poz. 2204). 

 
Opoczno, dnia   07 maja  2020  r. 
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