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w sprawie: wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Opoczno
w ramach odszkodowania.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 131 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3 ust.2 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 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1
Wyrażam zgodę

na przyznanie:
1. Pani Mariannie Stempniak nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Opoczno
położonej w obr. Kruszewiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 284/3 o pow.
0,0173 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest
księga wieczysta PTl0/00054512/0, w ramach prowadzonego w trybie art. 12 ust 4a, 4f i 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) postępowania odszkodowawczego za
nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 397/2 o pow. 0,0305 ha, położoną w obr.
Kruszewiec przejętą z mocy prawa na rzecz Gminy Opoczno decyzją Starosty Opoczyńskiego nr
1/2018 z dnia 06.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na
budowie drogi gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 0+000 do km 1+770 oraz od
km 1+966,70 do km 2+ 148,11 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury
technicznej w miejscowości Kruszewiec, Kolonia Kruszewiec i Libiszów gmina Opoczno,
powiat opoczyński w związku z rozbudową przejazdu w km 82, 163 linii kolejowej nr 4 oraz
decyzją Nr 10/2018 z dnia 05.12.2018 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.

2. Pani Marii Komorowskiej w 1/3 części, Panu Jerzemu Więcek w 113, Pani Annie Więcek
w 1/6 części i Pani Małgorzacie Więcek w 1/6 części nieruchomości zamiennej stanowiącej
własność

Gminy Opoczno położonej w obr. Kruszewiec oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
Nr 284/4 o pow. 0,0173 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzona jest księga wieczysta PTl 0/00054512/0, w ramach prowadzonego w trybie art. 12 ust 4a,
4f i 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.) postępowania
odszkodowawczego za nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki Nr 391/1 o pow.
0,0309 ha, Nr 393/1 o pow. 0,0202 ha, 395/2 o pow. 0,0239 ha położoną w obr. Kruszewiec przejętą
z mocy prawa na rzecz Gminy Opoczno decyzją Starosty Opoczyńskiego nr 1/2018 z dnia
06.04.2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej równoległej do linii kolejowej nr 4 od km 0+000 do km 1+770 oraz od km 1+966,70
do km 2+ 148, 11 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej
w miejscowości Kruszewiec, Kolonia Kruszewiec i Libiszów gmina Opoczno, powiat
opoczyński w związku z rozbudową przejazdu w km 82, 163 linii kolejowej nr 4 oraz decyzją
Nr 10/2018 z dnia 05.12.2018 r. o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej.

§2

Wykonanie

Zarządzenia powierza się

Naczelnikowi Gospodarki Nieruchomościami.
§3

Zarządzenie

wchodzi w

życie

z dniem podjęcia.
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