
Zarządzenie g'1 0 1 
• t/.t..O/l.v( Burmistrza ~oczna Nr „„„ ••• „„„„„. 

z dnia ./1.1.· •••• ~;.l:Q~~~!. .................. „ ••• 

w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości gruntowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318 ), art. 24 ust. 2, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 zm. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, zm. 2011 r., Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, 
poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 
1337, zm. 2012 r., poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz. 1529 zm. 2013 r. poz. 829, poz. 1238, zm. 2014 r. 
poz. 40) oraz § 1 ust.2 pkt. 1, § 2 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt. 1, ust 4 pkt. 4, Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie 
Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. 

. § 1 

Nabyć do zasobu mienia komunalnego nieruchomości stanowiące własność Marty Pacan położone w 
obr. 8 m. Opoczno oznaczone w ewidencji gruntów jako działki: 

- Nr 175/1 o pow. 0,0098 ha, Nr 176/1 o pow. 0,0654 ha, Nr 176/2 o pow. 0,0274 ha, Nr 176/3 
o pow. 0,2125 ha, Nr 176/5 o pow. 0,0367 ha, Nr 71/2 o pow. 0,0632 ha, Nr 7113 o pow. 0,0466 ha 
z przeznaczeniem pod cmentarz komunalny oraz towarzyszącą infrastrukturę, 
- Nr 176/4 o pow. 0,0312 ha, pod drogę publiczną klasy Z. 

§2 
Gmina Opoczno nabywa do zasobu mienia komunalnego działki: 
l .przeznacze pod cmentarz komunalny oraz towarzyszącą infrastrukturę oznaczone w ewidencji 
gruntów jako Nr 175/1, Nr 176/1, Nr 176/2, Nr 176/3, Nr 176/5, 7112, 71/3 za uzgodnioną cenę 
73.946,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści sześć złotych). 
2. przeznaczone pod drogę publiczną oznaczone w ewidencji gruntów jako Nr 176/4 za uzgodnioną 
cenę 5.054,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt cztery złote). 
Łączna kwota, którą Gmina Opoczno wypłaci Pani Marcie Pacan za nabywane wyżej działki 
wynosi 79.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy). 

§3 

Koszty nabycia nieruchomości ponosi Gmina Opoczno. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


