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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, art. 25 ust.I i art. 3 7 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U z 2014 r. poz. 518 zm. poz:. 659, 805, 822, 906, 1200) oraz § 1ust.2 pkt 6, § 4 ust 1 pkt. 3, § 4 pkt. 
5, § 15 Uchwały Rady Miejskiej w Opocznie Nr V/37111zdnia30 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 fonnie zamiany nieruchomość komunalną oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka 

Nr 49 o pow. 0,3775 ha położoną w obr. 19 m. Opoczno objętą KW - PTl0/00049202/5, 
stanowiącą własność Gminy Opoczno w zamian za nieruchomość gruntową oznaczoną w ewidencji 
gruntów jako, działka Nr 145/3 o pow. 0,1295 ha położoną w obr. 6 m. Opoczno, stanowiącą 

własność Teresy Długosz. 

§2 

Zamiana nieruchomości następuje z dopłatą na rzecz Gminy Opoczno, wynikającą z różnicy wartości 

zamienianych działek. 
§3 

Gmina Opoczno jest właścicielem działki Nr 49 o pow. 0,3775 ha położonej w obr. 19 m. Opoczno 
na podstawie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Łódzkiego z dnia 17 lutego 2006 r. 
SP. VII. 7723/R/846/2005/EP. 

§4 

Gmina Opoczno ponosi połowę kosztów zawarcia umowy notarialnej, Pani Teresa Długosz koszty 
wyceny nieruchomości Nr 145/3 oraz 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. 

Rafał 


