
Piotrków Trybunalski, 29-04-2019

Pan
Marian Błaszczyński
Przewodniczący Rady Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego

Odpowiadając   na   przekazane   przy   piśmie   znak:   DRM.0003.52.2019   z   dnia 
18.04.2019 r.  zapytanie   radnych:  Piotra  Gajdy,  Andrzeja  Piekarskiego,  Łukasza 
Janika  i  Sergiusza  Stachaczyka  dotyczące   ustalenia   właściciela   nieruchomości 
położonych w okolicach ulicy Poprzecznej informuję:
Ad pkt. 1) 
Ciąg komunikacyjny łączący ul. Dmowskiego z Przedszkolem Samorządowym nr 7, 
według danych Ewidencji miejscowości, ulic i adresów (EMUiA), nie posiada nazwy. 
Nazwa ulicy Poprzecznej według dostępnych źródeł została nadana w 1926 roku, 
Urząd Miasta nie dysponuje aktem prawnym stanowiącym podstawę nadania tej 
nazwy. 
Ad pkt. 2) 
Właścicielem ulicy równoległej do ulicy Poprzecznej, biegnącej od ulicy Dmowskiego 
do Przedszkola nr 7 w Piotrkowie Trybunalskim oraz przylegających chodników jest  
Miasto Piotrków Trybunalski – działki 8/53, 8/55 i 8/57 obręb 31. 
Ad pkt. 3) 
Pasaż (szeroki chodnik) biegnący od Al. Armii Krajowej do ul. Poprzecznej na 
wysokości wjazdu na bazar (Kiosk Ruch) obejmuje działki oznaczone w ewidencji 
gruntów i budynków numerami 12/6, cz. 8/85, cz. 8/11, cz. 8/58, cz. 8/57, 8/67, 7/16 
obręb 31.
Właścicielami działek są:

7/16 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski, uż. wiecz. Piotrkowska Sp. Mieszkaniowa
8/67 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski, uż. wiecz. Piotrkowska Sp. Mieszkaniowa
8/57 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski
8/58 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski, uż. wiecz. Piotrkowska Sp. Mieszkaniowa
8/11 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski
8/85 obr. 31 - wł. Miasto Piotrków Trybunalski
12/6 obr. 31 - wł. Skarb Państwa, uż. wiecz. Sp. Mieszkaniowa „Barbórka”

Ad pkt. 4) 
W ramach realizacji zadań geodezyjnych i kartograficznych Referat Geodezji, 
Kartografii i Katastru, tworzy i udostępnia standardowe opracowania kartograficzne 
określone w obowiązujących przepisach, to jest mapy ewidencyjne oraz mapy 
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zasadnicze. Przepisy geodezyjne nie przewidują możliwości tworzenia i udostępniania 
"map z wykazaniem własności na terenie miasta". Mapa taka nie była przygotowywana 
przez Referat Geodezji dla III okręgu wyborczego do Rady Miasta w 2018 roku. 
Tryb udostępniania map geodezyjnych oraz danych zawartych w ewidencji gruntów, 
dotyczących właścicieli  nieruchomości, reguluje ustawa z dnia 17 maja 1989 roku 
prawo geodezyjne i kartograficzne. Dane geodezyjne stanowią własność Skarbu 
Państwa i udostępnia je starosta, jako organ administracji geodezyjnej, wykonujący 
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dane dotyczące właścicieli 
nieruchomości podlegają ochronie prawnej i udostępniane są wyłącznie w ściśle 
określonych przypadkach, wynikających z art. 24 ust. 5 ustawy.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego

Andrzej Kacperek
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