
. ZARZĄDZENIE }40/ Jo;f) 
Burmistrza qpoczna Nr „„„„ ••••• „ ••••• 

z dnia „.IJJ.~.o.t„„(/;.Qd.i.~„„„„„„„„„„„. 

W sprawie: nabycia w trybie ordynacji podatkowej prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości położonych w obr. 12 m. Opoczno. 

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 zm.: z 2014 r„ poz. 379, 
1072 ), ), art. 24 ust. 2, art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz. U. zm. 2015 poz. 782 ), art. 66 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
(tj. z 2012 r. poz. 749 zm.: poz. 848, 1101, 1342, 1529 zm.: 2013 r. poz. 35, 1027, 1036, 1145, 1149, 
1313, 1289 zm.: 2014 r. poz. 183, 567, 915, 1215, 1328, 1644 zm.: 2015 poz. 211, 251) oraz§ 1 ust.2 
pkt. 1, § 2 pkt. 1, § 4 ust. 1 pkt. 5, ust 4 pkt. 2,3,4 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37111 
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 (Dz. U. Woj. Łódź z 2011., Nr 136 poz. 1252) 

Zarządzam: 

§1 

1. Nabyć w trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa od Spółki „Polskie Koleje 
Państwowe" S.A. w zamian za wygaszenie zobowiązań Spółki PKP S.A. wobec Gminy Opoczno 
z tytułu podatku od nieruchomości, prawo użytkowania wieczystego gruntów położonych w obr. 12 m. 
Opoczno, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 
- Nr 1199 o pow. 0,0982 ha objętą KW PT 10/00054501/0, 
- Nr 499/17 o pow. 0,1528 ha objętą KW PT 10/00058438/5, 
oraz własności budynków znajdujących się na w/w nieruchomościach. 

§2 

Gmina Opoczno nabywa do zasobu mienia komunalnego w/w działki z przeznaczeniem pod obsługę 
komunikacyjną dworca oraz pod realizację zadań własnych gminy. 

§3 

Koszty, wypisów, wyrysów oraz nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi 
Gmina Opoczno. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

§5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


