
ZARZĄDZENIE rl q 
Burmistrza Opoczna Nr .~A.fJ:.{:Y?..„„„ 
z dnia „.?...Q.:„0.G„~„~19.„1.„„„.„„„„„. 

w sprawie: ogłoszenia wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 
wydzierżawienia. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ), art. 35 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.). 

. POSTANAWIAM 

§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do 
sprzedaży, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia, do wydzierżawienia 
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miejskim w Opocznie od 20 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r., 
informacja o wywieszeniu wykazów podana zostanie do publicznej wiadomości w prasie 
lokalnej oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego 
w Opocznie (www.bip.opoczno.pl). 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Rolnictwa 
i Gospodarki Gruntami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Bur 
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Wykaz 

Załącznik nr 1 
do Zarządzenia Nr .-<fll:f:„ .„ /2018 

Burmistrza Opoczno 
z dnia.u?.-.P.~ .......... 2018 r. 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej 
wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 20 czerwca 2018 r. do 11 lipca 2018 r. r. 

5. 

cena lokalu, Wartość gruntu/ Pierwsza opla ta z Oplata 
lub cena Wartość tytułu ustanowi roczna z 

Lp. Oznaczenie nieruchomości Powierzchnia Księga Położenie Przeznaczenie nieruchomości i sposób nieruchomości Udziału w usta prawa tytułu Uwagi 
ogólna w ha Wieczysta Nieruchom- jej zagospodarowania Do ceny gruncie użytkowania użytkowani 

Powierzchnia ści nieruchomości wieczystego w a 
mieszkania będzie doliczony wysokości 20% wieczystego 

Wm2 podatek VAT wg wartości udziału w w 
obowiązujących gruncie wraz z wysokości 

przepisów. udzieloną 1% 
Podstawa nabycia Cena lokalu bonifikata w 90% wartości 

mieszkalnego ( bez +VAT udziału w nieruchomości przez 

bonifikaty). gruncie+ Gminę 

VAT 

Działka 0,0019 ha KW obr.13 Obecnie nieruchomość nie jest 1.922,00 zł - - - Sprzedaż w trybie 

Nr745 PTlO 
objęta żadnym planem 

stosownie do bezprzetargowym na 
m. zagospodarowania przestrzennego. 

obowiązujących rzecz dzierżawcy 
/0003403 7 /O Opoczno Zgodnie ze Studium uwarunkowań 

przepisów do gruntu 
i kierunków zagospodarowania 

zbywanej 
przestrzennego Gminy Opoczno-

nieruchomości może 
uchwaloną Uchwalą Nr XIII/114/2015 

zostać doliczony 
Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 

podatek w wysokości Decyzja Wojewody 5.10.2015 r. - nieruchomość leży w 
terenie zabudowy mieszkaniowo-

+23% Łódzkiego 

jednorodzinnej oraz obszarach 
VAT 

wymagających rehabilitacji SP. VII. 7723/H/4/6/2003/ 
JG 

Nieruclwnwść zabudowana w kształcie z dnia 11.03.2004 r. 
prostokąta budynkiem garażowym 

1. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 
z późn. zm. ), zobowiązane są do złożenia wniosku w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu. 

Opoczno, dnia 20 czerwca 2018 r. 
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Wykaz 

Załącznik nr} 
do Zarządzenia nr 4.1.ł..t2018 

Burmistrza gpoczna 
z dniaW.~.J/..W, ... 2018 r. 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21sierpnia1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) 
Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. 
Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20.06.2018 roku do dnia 11.07.2018 roku. 

Oznaczenie Powierzchnia Położenie Przeznaczenie nieruchomości czas trwania Wysokość czynszu Zasady Termin płatności Uwagi 
nieruchomości nieruchomoś ci nieruchomości i sposób jej zagospodarowania dzierżawy dzierżawnego aktualizacji czynszu Stan prawny nieruchomości 

czynszu Dokument własności 
Dz. nr 780 0.0021 ha Obr. 13 Na przedmiotowym gru ncie nieoznaczony 41.37zl Stawka czynszu Z góry SP. VII. 7723/H/4/6/2003/J G 

znajd uj e s i ę naniesienie /garaż/ plus podatek V AT 23% dzi e rżmrnego do dnia 15-go KW PTI0/00034037/0 
stano11 iące 11·iasność prywatną 11· stosunku k11artalny 111 może być każdego rn i esiąca 

aktua lizowana rozpoczynającego 

corocznie kwa rta! - ·- I Dz. nr -153/2 I O. l 969 ha Kraśnica Z przezn:iczcniem na Do 3 lat 650.00 zl 11 skaźnik iem Z oón Rep . A l\ r 9938107 "' . 
o,. rn ·1Wti00836 lrn 1\ykonani e placu 111 anewro11ego plus podate k VA T 23% wzrostu cen do dni a 20-go KW PT I0/000501 97/7 
Dz. nr -152/ 1 0. 1200 ha 11· stos unku to11arów i uslug każdego rn iesiąca 

miesięcznym oglaszanych 
Dz. nr 11-1312-18 O 00 19 ha 

I 

Obr. 12 Na przed111ioto11-y111 grunc ie 4 1,37zl przez GUS Z góry D. G ll 1722~- .+f.+27 3/9 l nieoz naczony 
znajduje s i ę nanies ienie /garaż/ plus podatek VAT 23% bądź do dn ia 15-go K \V PT I 0/00028059/5 
stano11 iące 11 Jasność p1")'11 atną 11· stosunku k\\artalnyrn 11 przypadku każdego mi es iąca 

ustalenia przez rozpoczynającego 
uprawn iony kwartał 

organ Gminy 
innych zasad 
waloryzacji 

stawek czynszu 
dzierżawnego 

I. Miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 20-go każdego miesiąca . 

2. Kwartalny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 15-go każdego miesiąca rozpoczynającego kwaiiał. 
3. Roczny czynsz dzierżawny płatny z góry do dnia 31 marca każdego roku . Burmistd: Opoczna 

Opoczno, dnia 20.06.2018 roku 
Rafał Wądzieła 
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