
ZARZĄDZENIE 1-9 ... 
Burmistrza Opoczna Nr .„~.„„/.łf.?~~ 
z dnia .~.:„„Q9..„~t1§:f.„„„.„.„„„„„ 

W sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych. 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 zm. 2014 poz: 379, 1072) oraz art. 15 ust.I i 2, att. 25 ust.l 
i art. 37 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U z 2015 r. poz. 
782 zm. poz:. 986, 1039 ) oraz § 1 ust. 2 pkt 6, § 4 ust I pkt. 3, Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie 
Nr V/37/11 z dnia 30 marca 2011 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich 
wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. U. Woj. Łódź z 2011., Nr 136 poz. 1252). 

Zarządzam: 

§ 1 

Zbyć w formie zamiany nieruchomość komunalną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 

Nr 53/291 o pow. 0,0094 ha położoną w obr. 13 m. Opoczno objętą KW - PTl0/00052683/5, 
stanowiącą własność Skarbu Państwa, której użytkownikiem wieczystym jest Gmina Opoczno 
w zamian za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji gruntów jako, działki Nr 192/1 o pow. 
0,0425 ha, Nr 192/2 o pow. 0,0214 ha, Nr 192/3 o pow. 0,0320 ha położoną w obr. 8 m. Opoczno, 
stanowiącą własność Mirosława Olborskiego. 

§2 

Zamiana nieruchomości następuje z dopłatą na rzecz Mirosława Olborskiego, wynikającą z różnicy 

wartości zamienianych działek. 
§3 

Gmina Opoczno jest użytkownikiem wieczystym działki Nr 53/291 o pow. 0,0094 ha położonej 
w obr. 13 m. Opoczno na podstawie aktu notarialnego Rep. „A" 5775/2008 z dnia 15.12.2015 r. 

§4 

Gmina Opoczno ponosi koszty wyrysów, wycen i połowę kosztów zawarcia umowy notarialnej, Pan 
Mirosław Olborski połowę kosztów zawarcia aktu notarialnego. 

§5 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


