
ZARZĄDZENIE 

Burmistrza Opoczna Nr „P.Jl2Qd'3.„ 
Z dnia .O.~ „ .. fłJ..~ .. a.Q.fi.uf.tt.~················ 

w sprawie: nabycia do zasobu mienia komunalnego nieruchomości położonej 
w obr. Kruszewiec gm. Opoczno. 

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. zrn.), art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zrn. ) 
oraz § 1 ust.2 pkt 1, § 2 pkt 1, § 4 ust. 1 pkt 1, ust 4 pkt 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. U. Woj. Łódź z 2011„ Nr 136 poz. 1252) 
i art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r„ poz. 1474) zarządzam, co następuje: 

§1 

Nabyć na wniosek złożony na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 1 O kwietnia 2003 r. o szczególnych 
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) 
do zasobu mienia komunalnego nieruchomość oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka Nr 343/5 
o pow. 0,0147 ha położoną w obr. Kruszewiec stanowiącą własność Tomasza Panfila, nie nadającą 

się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. 

§2 

Gmina Opoczno nabywa w/w nieruchomość do zasobu mienia komunalnego za cenę 500,00 zł 

( słownie: pięćset złotych 00/100) z przeznaczeniem pod przyszłe zaspokajanie potrzeb mieszkańców 
Gminy Opoczno. 

§3 

Gmina Opoczno ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej przenoszącej prawo własności oraz koszty 
wypisu. 

§4 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


