
 

PREZYDENT MIASTA 

Piotrkowa Trybunalskiego 
 

OGŁOSZENIE O I USTNYM PRZETARGU OGRANICZONYM NA ZBYCIE  UDZIAŁU 
STANOWIĄCEGO WŁASNOŚĆ MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO W WYSOKOŚCI 
120/640 CZĘŚCI WE WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI ZABUDOWANEJ, POŁOŻONEJ  
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZY RYNKU TRYBUNALSKIM 8 – UL. GRODZKIEJ 2.  

 

 
1. Nieruchomość położona jest w Piotrkowie Tryb. przy Rynku Trybunalskim 8 –  ul. Grodzkiej 2. 
    Dla przedmiotowej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00000004/4. 
    Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich. 
 
    Nieruchomość powyższa wpisana jest do rejestru zabytków decyzją Łódzkiego Wojewódzkiego  
    Konserwatora Zabytków nr WUOZ-640/255/2010 z dnia 3 sierpnia 2010 r. – numer rejestru zabytków A/95.  
    
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 21 jako działka nr 119 o pow. 0,0670 ha.  
     
    Przedmiotowa nieruchomość stanowi współwłasność: Gminy Miasto Piotrków Trybunalski w 120/640  
    części, Andrzeja Ruszkowskiego w 30/640 części, Wojciecha Wojciechowicza w 147/640 częściach,  
    Janusza Mostowskiego w 98/640 części, Anny Mostowskiej w  98/640 części, Wojciecha i Ewy małż.  
    Wojciechowicz w 147/640 częściach. 
 
3. Powyższa nieruchomość zabudowana jest dwoma kamienicami trzykondygnacyjnymi bezpośrednio przy  
     Rynku Trybunalskim 8 oraz w pierzei ulicy Grodzkiej. W północnej granicy znajduje się dwukondygnacyjna  
    oficyna mieszkalno – gospodarcza oraz we wschodniej granicy trzykondygnacyjna oficyna mieszkalno –  
     gospodarcza. W ww. budynkach znajduje się łącznie  9 lokali mieszkalnych, w których zameldowanych jest  
    26 osób. Ponadto w przedmiotowych budynkach funkcjonują lokale użytkowe. 
                 Na podstawie rejestru wydanych decyzji przydzielających lokale mieszkalne ustalono, że w 1968 r.  
     wydano decyzje administracyjne na przydział lokali mieszkalnych dla 2 najemców, zaś w 1985 r. dla  
      1 najemcy. Jednakże Urząd nie dysponuje umowami ani innymi tytułami prawnymi do lokali mieszkalnych  
     usytuowanych w przedmiotowej nieruchomości, ponieważ zawierał je i posiada wyłącznie zarządca  
     nieruchomości (jeden ze współwłaścicieli nieruchomości).  
        Z informacji uzyskanych od Towarzystwa  Budownictwa Społecznego wynika, że nieruchomość nie  
      wchodziła nigdy w skład zasobu mieszkaniowego zarządzanego przez TBS Sp. z o.o. Wobec powyższego  
      najemców posiadających prawo najmu z decyzji należy kwalifikować jako nie pozostających w stosunku  
      prawnym z Miastem, konsekwentnie zatem najemcom tym nie  przysługuje pierwszeństwo w nabyciu lokali  
      mieszkalnych, o którym mowa  w art. 34 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami.  
 

 Podstawowe dane techniczne budynków: 
 

ogółem powierzchnia użytkowa –             1244,0 m2  
powierzchnia mieszkalna –                     775,0 m2 
ogółem powierzchnia lokali użytkowych – 225,0 m2 
 

 Budynki wyposażone są w instalacje: wodno- kanalizacyjną, gazu przewodowego, elektryczną: 
oświetleniową i zasilania gniazd wtykowych. Ogrzewanie mieszkań piece kaflowe lub lokalne centralne 
ogrzewanie założone przez lokatorów. Część instalacji elektrycznych i gazowych natynkowa. 

      Stosownie do art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce   nieruchomościami  
( tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm. ) właściciel nieruchomości jest  obowiązany 
udostępnić nieruchomość w celu  wykonania czynności  związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii 
ciągów, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych 
obiektów  i urządzeń niezbędnych do  korzystania z tych przewodów  i urządzeń osobie lub jednostce  
organizacyjnej posiadających prawo do ich dysponowania.  

  
4. Teren, na którym znajduje się powyższa nieruchomość, nie ma sporządzonego miejscowego planu  
    zagospodarowania przestrzennego.  
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             Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  
    Piotrkowa Trybunalskiego” nieruchomość położona przy Rynku Trybunalskim 8 – ul. Grodzkiej 2 znajduje się  
    w terenach śródmiejskiej zabudowy mieszkaniowej  - usługi ogólnomiejskie  i podstawowe. 
 
6. Cena wywoławcza udziału Gminy 120/640 części we współwłasności nieruchomości zabudowanej   
     położonej  przy Rynku Trybunalskim 8 – ul. Grodzkiej 2  wynosi: 200.000,00 zł. 
 

Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: 
Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651z późn. zm. ) ustaloną w drodze przetargu cenę nieruchomości wpisanej do 
rejestru zabytków obniża się o 50%. Obniżka ta dotyczy wszystkich budynków usytuowanych na 
nieruchomości oraz gruntu. 
 

7. Termin uiszczenia należności za nabycie ww. nieruchomości na własność najpóźniej do dnia  
    zawarcia umowy cywilnoprawnej przenoszącej własność.  

 
8. Przedmiotem zbycia jest udział w nieruchomości zabudowanej, położonej przy Rynku Trybunalskim 8 –  
    ul. Grodzkiej 2, a zbycie następuje na rzecz innych współwłaścicieli nieruchomości.  

      Decyzją UOZ/PT.442.7.2011 z dnia 18 marca 2011 r. Wojewódzki Konserwator Zabytków udzielił  
      pozwolenia na zbycie udziału stanowiącego własność Gminy Piotrków Trybunalski na rzecz innych  
      współwłaścicieli nieruchomości. 
 

9.  Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ul. Szkolna 28, sala nr  57  w dniu  
17 czerwca  2011 r. o godzinie 1000. 

 
10.   W przetargu mogą wziąć udział wyłącznie współwłaściciele nieruchomości.  
       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej 

nieruchomości, tj.:  40.000,00  zł, które musi znajdować się na rachunku bankowym: Miasto Piotrków 
Trybunalski w BGŻ S.A. Oddział w Piotrkowie Trybunalskim Nr 05 2030 0045 1110 0000 0026 1430  
w terminie do dnia 13 czerwca  2011 r.  włącznie.  

  Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na wyżej wymieniony numer 
rachunku bankowego. 

       Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed 
upływem 3 dni od dnia przetargu.  

        Wadium uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. 
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, od zawarcia 
umowy notarialnej. 

 
11.  Osoby zamierzające wziąć udział w przetargu zgłoszą na piśmie swoje uczestnictwo  w przetargu 
        i dostarczą dokumenty potwierdzające spełnienie warunku, iż są współwłaścicielami nieruchomości  
       (aktualny odpis z księgi wieczystej oraz aktualny wypis z rejestru gruntów)  wraz z dowodem  
       wpłacenia wadium do Referatu Gospodarki Nieruchomościami, ul. Szkolna 28  w Piotrkowie  
       Trybunalskim – III p. (pok. 62) na 3 dni przed wyznaczonym terminem przetargu, tj. 
       w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2011 r. (włącznie).  
 

Lista podmiotów zakwalifikowanych do uczestnictwa w przetargu zostanie wywieszona  nie później niż      
         na dzień przed wyznaczonym terminem przetargu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Piotrkowa  
       Trybunalskiego przy ul. Szkolnej 28. 

 
12.  W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim, posiadających  ustawową wspólność 

majątkową, do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków lub pisemna zgoda 
współmałżonka na przystąpienie do przetargu w celu zakupu nieruchomości. 
W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej, należy przed przystąpieniem do przetargu przedłożyć 
Komisji Przetargowej dokument potwierdzający rozdzielność majątkową. 

 

13. Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu,  z ważnych 
powodów, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,  
o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w prasie lokalnej i wywieszenie  
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta. 
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14. Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanej nieruchomości, w tym także za nieujawniony  

w Miejskim Ośrodku  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Piotrkowie Trybunalskim, przebieg 
podziemnych mediów. 

 
15. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą nieruchomości można 

zapoznać się w Urzędzie Miasta – Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Szkolna 28, pokój 63. 
       Informacji udziela się również telefonicznie pod numerem tel. 044/ 732-18-52 w godzinach 7:30 – 15:30. 
 
 

Ogłoszenie niniejsze zamieszczone zostało na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.piotrkow.pl, a informacja  
o wywieszeniu ogłoszenia o przetargu podana została do publicznej wiadomości w prasie 
lokalnej. 
 

 

  PREZYDENT MIASTA 

Piotrkowa Trybunalskiego 

 

      Krzysztof Chojniak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piotrków  Tryb., 11  maja 2011 r.  

http://www.bip.piotrkow.pl/

