
ZARZĄDZENIE H !) i),..,,, 
Burmistrza Opoczna Nr ~~1.f2..i. ... S ) 

z dnia „J..?,;„dl.t .•. 9.9.[5„'!.;„„„„„„„„„„„„. 

W sprawie: abycia nieruchomości lokalowych oraz udziału w prawie użytkowania 
ieczystego gruntu. 

a podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zm. poz: 1318 zm. 2014 r. poz. 379, 1072 zm. z 
2015 r. poz. 045) oraz § 1 ust.2 pkt 1, § 4 ust. 1pkt3 ust. 4 pkt 3 i 5 Uchwały Rady Miejskiej 
w Opocznie r V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i 
obciążenia ni ruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata 
(Dz. U. Woj. Łódź z 2011., Nr 136 poz. 1252), oraz art. 46a ustawy z dnia 8 września 2000 r. o 
komercjalizacj" restrukturyzacji, i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje 
Państwowe" ( . Dz.U. 2014 poz. 1160 z późn. zm) zarządzam, co następuje: 

Postanawiam: 

§1 

Nabyć nieodp tnie do zasobu mienia komunalnego od Spółki „Polskie Koleje Państwowe" S.A. 
samodzielne l kale mieszkalne wraz udziałami w prawie użytkowania wieczystego gruntów 
położonych w br. Libiszów: 

a. cztery samodzielne lokale mieszkalne w budynku wielomieszkaniowym Nr 100 w Libiszowie 
tj. Nr 3, 4, 8 11 oraz udział 28472/84278 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 2647/15 o pow. 0.2391 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w pocznie prowadzona jest KW -PT 10/0006038117. 

b. dwana cie samodzielnych lokali mieszkalnych w trzech budynkach wielomieszkaniowych oraz 
udział 93345/ 71861 w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako ziałka Nr 2647/13 o pow. 1,5519 ha obr. Libiszów zlokalizowanych w budynkach 
o numerach: 
- Libiszów 101 lokale Nr 5, 8, 11 
- Libiszów 10 lokale Nr 2, 4, 8, 12, 18 
- Libiszów 103 lokale Nr 1, 4, 5, 11 

§2 

Gmina Opoczn przyjmuje do zasobu mienia komunalnego w/w nieruchomości lokalowe oraz udziały 
w prawie użyt wania wieczystego gruntów wraz z wierzytelnościami z tytułu zaległych czynszów. 

§3 

Koszty związ e z nabyciem nieruchomości lokalowych oraz udziałów w prawie użytkowania 
wieczystego ni ruchomości w formie aktu notarialnego strony pokryją po połowie. 



§4 

Wykonanie Za ządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz 
Naczelnikowi ydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

§5 

Zarządzenie w hodzi w życie z dniem podjęcia. 

Burm'strz 

Rafał dzieła 


