
Uchwała Nr XIX/205/2020

Rady Miejskiej w Opocznie 

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno darowizny nieruchomości 
zabudowanej położonej we wsi Kolonia Ziębów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 3 ust. 3 pkt 1 uchwały Nr V/37/ll 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. Łódź. z 2011 r. Nr 136 
poz.1252; z 2019 r. poz. 4151) Rada Miejska w Opocznie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przyjęcie przez Gminę Opoczno od Parafii Rzymsko - Katolickiej
nieruchomości zabudowanej budynkiem domu 

katechetycznego, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka o pow.
0,04 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych 
prowadzona jest KW położonej w obr. Kolonia Ziębów,
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy Opoczno.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Opoczna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prze\i ząca 
Rady Miejs Opocznie

Anna Zięba



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) do właściwości rady gminy należy m. in. podejmowanie 
uchwał w sprawach majątkowych dotyczących nabycia nieruchomości.

Parafia Rzymsko-Katolicka jest właścicielem
nieruchomości zabudowanej budynkiem domu katechetycznego oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka o pow. 0,04 ha położonej w obr. Kolonia Ziębów, dla której
w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW

Zgodnie z § 3 ust.3 pkt 1 uchwały Nr Y/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, w przypadku nabycia 
nieruchomości za wartość przekraczająca 50.000 zł wymagana jest zgodna Rady Miejskiej na 
dokonanie takiej czynności przez Burmistrza Opoczna.

Nieodpłatne nabycie w/w nieruchomości, będzie służyło realizacji potrzeb lokalnej 
społeczności w szczególności osób zamieszkujący w tej miejscowości.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.
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