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w sprawie: nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
wraz z prawem własności naniesień do zasobów mienia komunalnego 

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, 1309), art. 24 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21sierpnia1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r„ poz. 2204 i 2348, z 2019 r. poz. 270, 492, 801, 
1309, 1589 ), art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji, 
i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" (t.j. Dz.U. z 2018 r„ poz. 
1311 z 2019 r„ poz.492, 1495) § 1 ust. 2 pkt 1, § 2 pkt 1, § 4 ust. 1pkt3, ust. 4 pkt 3 i 4 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. 
Urzęd. Woj. Łódź. z 2011„ Nr 136 poz. 1252), oraz § 2 Uchwały Nr VV105/2019 Rady Miejskiej w 
Opocznie z dnia 28 czerwca 2019 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia 
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. 
Urzęd. Woj. Łódz. z 2019 r. poz. 4151) 

zarządzam: 

§ 1. 1. Nabyć nieodpłatnie od Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej w Warszawie na rzecz 
Gminy Opoczno prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w obr. Kliny, oznaczonej 
w ewidencji gruntów jako działka nr 1210/4 o pow. 1,0115 ha wraz z prawem własności naniesień 
budowlanych znajdujących się nabywanym gruncie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 
2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe" 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1311 z późn. zm.). 
2. Nieruchomość, o której mowa w ust.1 zostanie przeznaczona na cele związane z inwestycjami 
infrastrukturalnymi służącymi wykonaniu zadań własnych gminy w dziedzinie transportu drogowego 
tj. drogę gminną w Klinach biegnącą wzdłuż Centralnej Magistrali Kolejowej do Stacji Opoczno 
Południe. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


