
Uchwała Nr IX/10112019 

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 czerwca 2019 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości 

N a podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej 
w Opocznie z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania 
nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. 
Woj. Łódz. z 2011r.Nr136 poz.1252; z 2019 r. poz. 2489) Rada Miejska w Opocznie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie od osób fizycznych nieruchomości, oznaczonej 
w ewidencji gruntów numerami działek 830/1, 830/2, 830/3 i 831 o łącznej powierzchni 
0,6464 ha, położonej we wsi Różanna gm. Opoczno, dla której Sąd Rejonowy w Opocznie, 
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 
z przeznaczeniem na powiększenie składowiska odpadów komunalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Bmmistrzowi Opoczna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Nieruchomość położona we wsi Różanna oznaczona numerami działek 830/1, 830/2, 
830/3 i 831 o łącznej powierzchni 0,6464 ha, stanowi współwłasność osób fizycznych. W 
Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW 

Nieruchomość ta przylega bezpośrednio do wysypiska śmieci oraz schroniska dla zwierząt. Są 
to działki niezabudowane, dla terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego. Sąsiednie działki stanowią już własność Gminy Opoczno. 

Zgodnie z§ 3 ust.3 pkt 1 Uchwały Nr V/37/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 
2011 r. w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania 
lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urzęd. Woj. Łódz. Nr 136, poz.1252 ze zm.: 
z 2019 r., poz.2489) w przypadku nabycia nieruchomości za cenę przekraczająca 50.000 zł 
wymagana jest zgodna Rady Miejskiej na dokonanie takiej czynności przez Burmistrza 
Opoczna. 

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 
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