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w sprawie: nabycia w formie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we 
wsi Kolonia Ziębów 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.) oraz§ 1 ust. 2 pkt 1, 
§ 4 ust. 1 pkt 3, ust. 4 pkt 3 i 4 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37111 z dnia 30 
marca 2011 r. 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 późni. zm.) oraz Uchwały Nr XIX/205/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 
28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Opoczno 
darowizny nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Kolonia Zębów zarządzam, co 
następuje: 

postanawiam: 
§1 

Nabyć w formie darowizny do zasobu mienia komunalnego od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Św. 
Wojciecha w Kraśnicy, nieruchomość zabudowaną budynkiem domu katechetycznego oznaczoną 
w ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 206/1 o pow. 0,04 ha, dla której w Sądzie 
Rejonowym w Opocznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PTl0/0001736717 
położoną w obr. Kolonia Ziębów, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych Gminy 
Opoczno. 

§2 

Gmina Opoczno po przejęciu nieruchomości zabudowanej domem katechetycznym zezwoli na 
korzystaniem z budynku dla celów religijnych miejscowej społeczności. 

§3 

Gmina Opoczno nabywa do zasobu mienia komunalnego w/w nieruchomość zabudowaną w formie 
darowizny na realizację zadań własnych. Wartość darowizny określono na kwotę 58.357,00 zł 

(słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych ). 

§4 

Koszty związane z nabyciem nieruchomości zabudowanej w formie aktu notarialnego pokryje Gmina 
Opoczno. 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


