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Burmi~trza Opoczu. Nr 1.:.~~r.. j'' 
z dnia .. „„ .. „„„2 .. „„.f2.9..~ . . „ .. „„ 

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: 1318 zm. z 2014 r. poz. 379, 1072), 
art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 782 zm: z 2015 r. poz. 985, 1039) 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 (Dz. U. Woj. Łódź z 2011., Nr 136 poz. 1252) zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Nabyć do zasobu mienia komunalnego nieruchomość stanowiącą współwłasność Marianny Śmigiel 
(w Yi części) i Stanisława Łukasika ( w Yi części) położoną w obr. 8 m. Opoczno, oznaczoną 

w ewidencji gruntów jako działki: 
- Nr 93/1 o pow. 0,0039 ha, Nr 206/1 o pow. 0,0131 ha, pod tereny zieleni urządzonej. 
- Nr 206/2 o pow. 0,0052 ha pod tereny dróg publicznych. 

§2 

Gmina Opoczno nabywa do zasobu mienia komunalnego działki: 
1.przeznacze tereny zieleni urządzonej oznaczone w ewidencji gruntów jako Nr 93/1, Nr 206/1 za 
uzgodnioną cenę 2.982,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa złote). 
2. przeznaczone pod drogę publiczną oznaczone w ewidencji gruntów jako Nr 206/2 za uzgodnioną 
cenę 918,00 zł ( słownie: dziewięćset osiemnaście złotych ). 
Łączna kwota, którą Gmina Opoczno wypłaci proporcjonalnie do posiadanych udziałów Państwu 
Mariannie Śmigiel i Stanisławowi Łukasikowi za nabywane wyżej działki wynosi 3.900,00 zł 
( słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych ). 

§3 

Koszty sporządzenia wyrysów oraz nabycia nieruchomości ponosi Gmina Opoczno. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 




