
W sprawie: 
nieruchomości 

Opoczno. 

ZARZĄDZENIE S4 
Burmistrza Opoczna Nr A. ..... t/.!2f.k. 
z dnia .. /11. ••• C2!L2.aA6!.; ........................... . 

wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej na 
stanowiącej własność Gminy Opoczno położonej w obr. 13 m. 

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. 2014 r. poz. 379, 1072), art.13 ust. 1 
ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2015 poz. 782 zm: 2015 r. poz. 
985, 1039) i art. 285 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) 
oraz § 2 pkt 4, § 16 ust.I Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 
roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu 
na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Łódź z 2011 r„ Nr 136 poz. 1252). 

Postanawiam: 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na ustanowienie za wynagrodzeniem prawa służebności przejazdu 
i przechodu na nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczna, oznaczonej w ewidencji 
gruntów jako działka Nr 87 o pow. 0,0732 ha objętej KW PT 10/00049882/6 
stanowiąca własność Gminy Opoczno. 
2. Ustanowienie służebności następuje na czas nieoznaczony na rzecz każdoczesnego 
właściciela działki Nr 373 położonej w obr. 13 m. Opoczno objętej KW 
PTl0/00046165/3. 

§ 2 

Z tytułu ustanowienia służebności opisanej w § 1 ustala się, na podstawie operatu 
szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, 
jednorazowe wynagrodzenie w kwocie 3.424,00 zł ( słownie: trzy tysiące czterysta 
dwadzieścia cztery złote) + 23 °/o V A T0/o. 

§3 

Gmina Opoczno jest właścicielem działki Nr 87 o pow. 0,0732 ha objętej KW PT 
10/00049882/6 na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego 

G.N.IV.7532.562.2012.KK z dnia 22.11.2012 r. 
§4 

Koszty ustanowienia w formie aktu notarialnego służebności gruntowej przejazdu i 
przechodu oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do zawarcia aktu notarialnego 



ponosi właściciel działek, na rzecz którego ustanawiana jest służebność gruntowa 
przejazdu i przechodu. 

§5 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki 
Gruntami. 

§6 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


