
ZARZĄDZENIE 

Burmistrza Opoczna Nr .B8'.tłf1J 
z dnia „QA„„.C.'?&X.J;i;.W.-:-„„„„„.4.„.l 

W sprawie: nabycia nieruchomości lokalowej oraz udziału w prawie własności 
nieruchomości położonej w obr. 13 m. Opoczno. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 446 zm. poz. 1579, poz. 19480), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (\j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147, zm. poz. 2260) oraz § 1 ust.2 pkt 1, § 4 ust. I pkt 3 ust. 4 pkt 3 
i 5 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku \V sprav"ie zasad nabycia, 
zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich \Vydzierża\viania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. 
Woj. Łódź z 2011„ Nr 136 poz. 1252), zarządzam, co następuje: 

Postanawiam: 
§ 1 

Nabyć do zasobu mienia komunalnego od Marii Scacchetti z domu Szparaga i Ermano Scacchetti 
samodzielny lokal mieszkalny wraz udziałem w prawie własności nieruchomości oznaczonej w 
ewidencji gruntów jako działki Nr 600/3 i Nr 600/1 o łącznej pow.0,0743 ha położonej w obr. 13 m 
Opoczno przy ul. Janasa 9, objętej KW PT 10/00034700/9 tj : 

- lokal mieszkalny Nr 10 o pow. 19,11 m2 wraz z udziałem 1911/77720 w prawie własności 
nieruchomości w/w nieruchomości, dla którego prowadzona jest KW lokalowa PTl0/0003470116. 

§2 

Gmina Opoczno nabywa do zasobu mienia komunalnego w/w nieruchomości lokalowe oraz udziały w 
prawie własności nieruchomości na cele mieszkaniowe za cenę 16.770,00 zł (słownie: szesnaście 
tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych). 

§3 

Koszty związane z nabyciem nieruchomości lokalowej oraz udziału w prawie w własności 
nieruchomości w formie aktu notarialnego pokryje Gmina Opoczno. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa i Gospodarki Gruntami oraz 
Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Rafał dzieła 


