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Burmistrza O~oczna Nr ....~.R.t2.Q„„ ......
z dnia .„~~.„0....-....~Q~Q.f.~ ....................... .
ZARZĄDZENIE

w

ogłoszenia

sprawie:

wydzierżawienia

wykazu

nieruchomości

przeznaczonych

do

i użyczenia

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 z późn. zm. ), art. 35 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2020 r.,
poz. 65 z późn. zm.)
POSTANAWIAM
§ 1. Podać do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości przeznaczonych do
wydzierżawienia stanowiący załącznik
użyczenia stanowiący

Nr 1 do niniejszego
załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Zarządzenia

oraz do

§ 2. Wykazy, o których mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Opocznie od 12 marca 2020 r. do 02 kwietnia 2020 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. Uchylić pozycję Nr 5 z Załącznika Nr 2 Ogłoszenia wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia podanego do publicznej wiadomości
Zarządzeniem Burmistrza Nr 11/2020
z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącą
wydzierżawienia nieruchomości Nr 538/27 położonej w obr. Mroczków Gościnny.
§ 4. Uchylić pozycję Nr 6 z Załącznika Nr 2 Ogłoszenia wykazu nieruchomości
komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia podanego do publicznej wiadomości
Zarządzeniem Burmistrza Nr 137/2020 z dnia 11.07.2020 r. dotyczącą wydzierżawienia
nieruchomości położonej w obr. Różanna o łącznej pow. 15.9692 ha.

§ 5. Wykonanie

Zarządzenia

powierza

się

Dyrektorowi

Wydziału

Gospodarki

Nieruchomościami.

§ 6.

Zarządzenie

wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z

upoważnien~U~IS~
An~facpf%kZastępca

Burmistrza

Załącznik nr

do
Wykaz
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm)
Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia.
Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.04 2020 r.
Lp.

1.

Oznaczenie nierucho-

Powierzchnia

Położenie

mości

nieruchomości

nieruchomości

671 /1 I

0.1938ha

Sitowa

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

czas trwania
dzierżaw y

Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowaii i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Opoczno - uchwala Rady Mi ejsk iej w
Opocznie Xll l/ 114/20 15 z dnia. 05.10.20 I5r. dz ialka l eży w obszarze i stni ejącej zabudowy
zagrodowej i mi eszkaniowej oraz uslugowej w terenac h lasów oraz w obszarze preferowa nym
do zabudowy rekreacji indywidualnej oraz zagospodarowania zwi ązanego z wypoczynki em lub
sportem.

Czas
nieoznaczony

b /),0/2.,

Zarządzenia Nr ~ „ ./. .. „ „ O
Burmistrza 08oczna
z dnia AZ .... $. ... f2-0W /V.

Uwagi
Stan prawny nieruchomości
Dokument własności
Akt notarialny Rep . 3361/20 I 5
z dnia 26.05.20 I 5 r.
K s ięga Wieczysta
KW PTI 0 /00060882/9

N ieruchomość

zabudowana
budynkiem
świetlicy
wiejskiej.
Przeznaczona do uży czenia dla Miejskiego Domu Kultury w Opocznie,
celem prowadzenia działalności statutowej.

Lokal u żytk owy
usytu owany w budynku
przy ul. Kowalskiego 2
w Opocznie na dzialce
572

2.

Pow. uż ytkowa
114.95 m2

m. Opoczno
obr.13
przy ul.
Kowalskiego 2

0,0215 ha

Brak ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowa1i i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmi ny Opoczno - uchwa la Rady Miejskiej w
Opocz111e Xlll/1 14120 15 z dnia. 05.10.20 15 r. dzialka leży w terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej w obszarze miasta średn i owi ecznego wpisanego do rejestru
zabytków. w obszarze do uksztaltowania przestrzeni publicznych historycznego śródmi esc i a. w
obszarze cennym kulturowo. w obszarze osad nictwa od XIV do XIX w.

Czas
nieoznaczony

Decyzja kom unalizacyjna
Wojewody Lódzkiego z dnia
23.05.2003 r. nr
SP. VII. 7723/H/4/2/2 003
Księga wieczysta
KW PTl0/00035454/6

do 3 lat

Decyzja komunalizacyjna
Wojewody Pi otrkowskiego
G.IIL 7224-4/256/94
z dnia 21.03. 1994 r.
K s i ęga wieczysta
KW PT l 0 /00045986/7

Nieruchomość

zabudowana budynkiem. Lokal przeznaczony do
dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka Hufiec
w Opocznie celem prowadzenia działalności statutowej.
użyczenia

3.

115/5

0,3 427

m. Opoczno obr. 7
przy
ul. Rolnej

Zgod nie ze zm ia n ą miejscowego ogólnego planem zagospodarowani a przestrzennego m.
Opoczna uchwal oną Uchwa lą Nr XLl/24 1/02 Rady Miejskiej w Opoczme dzialka znajduj e s i ę
w terenac h zabudowy związane.i z ni e uc i ąż li wą aktywn ośc i ą gos podarczą oraz uslugami
komercyj nymi i publi cznymi .
Nieruchomość

niezabudowana. Na działce znajduje się boisko
przeznaczona do uży czenia pod boisko
ćwiczebne wykorzystywane przez Komendę Powiatową Państwowej
Straży Pożarnej w Opocznie.
ćwiczebne.

Opoczno, dnia

Nieruchomość

„ „ „ „ „ „ „ „

Andrze1 ..<.acprz1
uurmistrza

Zastępco.

1

Załącznik

do

Wykaz

nr4

Zarządzenia Nr „P./J.!J./IO
Burm~strza ODocz~~

z dnia /.ll. „.'.3. ,@.20

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.)
Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.
Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03. 2020 r. do dnia 02.04.2020 r.

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia

Położenie

nieruchomości

nieruchomości

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

(dzierżawy)

I.

Pawilon
handlowy nr 88
wraz z gruntem
zlokalizowane na
działce 1143/262

18,20 m2

m. Opoczno
obr. l 2 przy
ul. Piotrkowskiej 66

targowisko
miejskie

Brak waż ne go planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań
i
kierunkó w
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opoczno - uchwala Rady Miejskiej
w Opocznie XIII/114/2015 z dnia
05. I0.20 l 5r. dz ialka leż y znajduje s i ę
w tere nach zabudowy mieszkaniowouslugowej.
Nieruchomość
wydzierżawiana
jest
przeznaczeniem na prowadzenie
z

czas
trwania

Wysokość

dzierżawy

dzierżawnego

Do 3 lat

26,52 zl +
Vat 23%

czynszu

538/27

0.0066 ha

Mroczków
Gośc inny

Brak ważnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkow ań
i
kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opoczno - uchwala Rady Miejskiej w
Opocznie
Xlll/114/20 15
z
dnia
05.I0.2015r. dzialka leż y w obszarze
i stmejącej
zabudowy zagrodowej 1
mieszkaniowej oraz usługowej.
Nieruchomość zabudowana garażem/
komórką.

1

20-go
Stawka czynszu

w stosunku

dzierżawnego

mie s i ęcz n y m

Termin płatności
czynszu

Z góry do dnia

pł a tn y

każde go

mie s i ąca

m oże b yć

aktualizowana
corocznie

Uwagi
Stan prawny nieruchomości
Dokument własności
Decyzja komunalizacyjna
Wojewody Piotrkowskiego
GIII. 7224-4/4273/91
z dnia 15.05.1991 r.
Księga Wieczysta
KW PTI 0/00022011/5

wskaźnik i e m

działalności handlowo-usługowej.

2.

Zasady
aktualizacji
czynszu

Do 3 lat

47.74 z! +
Vat 23%
pł atn y

w stos unku
kwartalnym

wzrostu cen
towarów i uslug
oglaszanych
przez GUS bądź
w przypadku
ustalenia przez
uprawniony
organ Gminy
innych zasad
wa loryzacji
stawek czynszu
dzi erżaw nego

Z góry do d111a
15-go każdeg o
mie s iąca
rozpoczynającego

kwarta!

Decyzja kom unalizacyjna
Wojewody Piotrkowskiego
G.111.7224-4/7610/91
zdn ia06.12.l991 r.
Księga wieczysta
KW PTI 0 /00022495/1

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia

Położenie

nieruchomości

nieruchomości

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

(dzierżawy)

3.

764

ok. 30 m2

4.

-

0,0020 ha

Część działki

5.

35/2
ok. 30 m2

m. Opoczno
Obr.13 przy
ul. Partyzantów

m. Opoczno
obr.19 przy
ul. Wa ł owej

Brak ważnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gm iny
Opoczno - uchwala Rady Miejskiej w
Opocznie XIII/ 114/2015 z dnia
05.10.20 l 5r. dzialka znajduje s i ę w
terenach zabudowy jednorodzinnej oraz w
obszarze wy magającym rehabilitacji.
Na przedmiotowym gruncie znajduje
się naniesienie garażowe stanowiące
własność osoby fizycznej

czas
trwania

Wysokość

dzierżawy

dzierżawnego

Czas
nieoznaczony

41,3 7 zl +
Vat 23%
płatn y w
stosunku
kwartalnym

czynszu

Zasady
aktualizacji
czynszu

Termin płatności
czynszu
Z góry do dnia
15-go każde go
m1es1ąca

rozpoczynającego

kwarta!

Uwagi
Stan prawny nieruchomości
Dokument własności
Decyzja komunalizacyjna
Wojewody Lódzkiego
SP. VII. 7723/H/4/6/2003/JG
z dnia 11.03.2004 r.
Księga wieczysta
KW PTI 0/0003403 7IO

Stawka czynszu
d z ierżawnego

może b y ć

aktualizowana
corocznie

Brak \Yażn ego planu zagospodarowania
przestrzennego . Zgodnie ze studium
uwarunkowa ń i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy
Opoczno - uchwala Rady Miejskiej w
Opocznie Xlll/114/2015 z dnia
05. l 0.20 ISr. działka położo na jest''
terenach l ąk i pastwisk, fragment w
terenach zbiorn ika retencyjnego pow.5ha,
w obszarze systemu przyrodniczego
miasta. w terenie potencj alnego
zagrożen i a powodziowego
Grunt wydzierżawiany jest pod

Do I roku

Przetarg
111eogra111czony ustny
Cena
wywolawcza
czynszu
dzierżawnego

300.00 z ł +
Vat 23%
platny
w stosunku
mi es i ęcz n y m

ws kaźnik i em

wzrostu cen
towarów i u s łu g
oglaszanych
przez GUS
b ą dź

w przypadku
ustalenia przez
uprawniony
organ Gm iny
innyc h zasad
walo ryzacji
stawek czynsz u
dzierżawnego.

działalność handlową gastronomiczną

przy zalewie- punkt gastronomiczny

2

Z gó ry do dnia
20-go każdeg o
miesiąca

Decyzje komunalizacyjne
Wojewody Lódzkiego
SP. VII. 7723/H/4/l /2003
Z dnia 2309.2003 r.
Księga wieczysta
KW PTI0/00013731/2

Lp.

Oznaczenie

Powierzchnia

Położenie

nieruchomości

nieruchomości

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób
jej zagospodarowania

~

6.

Część działki

ok. 70m 2

1242/24

m. Opoczno
obr.12 przy
ul. Pileckiego

Brak ważnego planu zagospodarowania
przestrzennego. Zgodnie ze studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
Gminy Opoczno - uchwała Rady
Miejskiej w Opoczn ie Xlll/114/2015 z
dnia. 05. I 0.20 ISr. dzialka położona jest
w terenie ukladu drogowego

czas
trwania

Wysokość

dzierżaw y

dzierżawne20

Do 3 lat

0,63 zl/m 2
platny w
stosunku
rocznym do
31 marca
każdego roku

czynszu

na
warunków
zagospodarowania nieruchomości

wskaźnikiem

przyle!!łej

Obr.8
m. Opoczno
ul. Rolnej

Stawka czynszu
może być

poprawę

o l ącz nej
pow.1.1678 ha

Z góry do
31 marca każdego
roku

Uwagi
Stan prawny nieruchomości
Dokument własności
Decyzja komunalizacyjna
Wojewody Piotrkowskiego
RGII17224-4/287 5/92
z dnia 15 .10.1992 r.
Księga wieczysta
KWPT l 0/00055714/3

aktualizowana
corocznie

N ieruchomość wydzierżawiana

64/2, 64/3, 65/2,
65/3, 66/2, 66/3,
18311, 183/3,184/l
184/3,177/1,177/2
177/3,177/5,178/4

Termin płatności
czynszu

dzierżawnego

uzupelniającego

7.

Zasady
aktualizacji
czvnszu

Zgodnie z planem zagospodarowania
przestrzennego - Uchwala Rady
Miej skiej w Opoczn ie X/7512011 działki
znajdują się w terenach cmentarza.
zieleni urządzonej.
Nieruchomość wydzierżawiana jest
z przeznaczeniem pod uprawy rolne

Do 3 lat

137,90 zl za Iha
platny w
stosunku
rocznym

wzrostu cen
towarów i uslug
oglaszanych
przez GUS
bądź

Z góry
do dnia 31 marca
każdego roku.

w przypadku
ustalenia przez
uprawniony
organ Gminy
innych zasad
waloryzacji
stawek czynszu
d z ierżaw nego .

Opoczno, dnia ........................... .
Z upoważn~ . ::- ,\..:Krv~~RZA
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Irm

istrza

Aktynot.Rep.A 1491/20 14
z dnia 30.05.2014 r.
Rep.A 3599/2014 z dnia 12.09.2014 r.
Dec. GNlll.6822.1.1.2014 z dnia
19. 12.2014 r.
Księga wieczysta
KW PTI0/00059720/6

