
Piotrków 
rr  Trybunalski Piotrków Trybunalski, 29-04-2019 

Z-CA PREZYDENTA MIASTA 

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

DRM.0003.49.2019 

Pan 

Marian Błaszczyński 

Przewodniczący Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego 

6-VOn07,7 7)C771ł  22~9046r-1"f 

W odpowiedzi na zapytanie radnych: Piotra Gajdy, Andrzeja Piekarskiego, Łukasza 

Janika i Sergiusza Stachaczyka, dotyczące Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej 

informuję: 

Ad. 1) 

W skład PSAG wchodzą  następujące obszary: 

Obszar o powierzchni 0,8101 ha, zlokalizowany przy ul. Rakowskiej 17a, obr. 16 nr dziatek: 

111/3, 124, 112/3, 125, 113/3, 126, 114/3, 127, 115/3, 116/3, 117/3, 118/3, 119/3, 120/3; 

Obszar o powierzchni 1,2619 ha, zlokalizowany przy Sulejowskiej 130, obr. 36 nr działek: 

380/20, 380/22, 380/18, 369/9; 

Obszar o powierzchni 0,9509 ha, zlokalizowany przy ul. Wojska Polskiego 264, obr. 25 nr działek: 

319/4, 43/2; 

Obszar o powierzchni 1,5036 ha, zlokalizowany przy ul. Nowowiejskiej 24, obr. 3 nr działki 161; 

Obszar o powierzchni 2,2382 ha, zlokalizowany przy ul. Całej, obr. 4 nr działki 15/5; 

Obszar o powierzchni 1,5470 ha, zlokalizowany przy ul. Sulejowskiej 132, obr. 36 nr działek: 

380/24, 380/3, 369/4, 380/26, 380/4; 

Obszar o powierzchni 3,1847 ha, zlokalizowany przy ul. Sulejowskiej 132a, obr. 36 nr działek: 

380/29,369/5,369/7, 318/1; 

Obszar o powierzchni -1,6225 ha, zlokalizowany przy ul. Wierzeje, obr. 19 nr działek: 19/12, 

20/21, 20/13, 20/25 oraz część  działek: 20/31, 20/3, 23/23; 
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Obszar o powierzchni —1,6225 ha, zlokalizowany przy ul. Dalekiej, obr. 19 nr działek 20/24, 

20/14, 20/26, 20/16, 20/30, 20/28, 20/17 oraz cześć  działek: 20/32, 20/10, 20/19, 20/20; 

Obszar o powierzchni 0,5133 ha, zlokalizowany przy ul. Całej 39, obr. 4 nr działki 15/9. 

Do PSAG włączane są  nieruchomości, które uprzednio kilkukrotnie wystawiane były na sprzedaż, 

w drodze ustnego przetargu nieograniczonego i nie znalazły nabywcy, oraz te, które z uwagi na 

trudne warunki geologiczne, zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (duży 

udział  zieleni - ul. Daleka, ul. Wierzeje; zakaz wydawania pozwoleń  na budowę  — ul. Sulejowska 

132a), mają  niski potencjał  sprzedażowy. 

Wywoławczy miesięczny czynsz za dzierżawę  gruntu w Piotrkowskiej Strefie Aktywności 

Gospodarczej wynosi 0,10 zł  (netto) na ł  m2  powierzchni gruntu. 

Ad. 2) 

Działania promocyjne dot. wyłącznie PSAG (2015 — IV kw. 2019; kwoty netto) 

-6 kampanii radiowych (Strefa Fm) na łączną  kwotę  7.295,81 zł  

- reklama w ogólnopolskim dzienniku Rzeczpospolita — 3.960,00 zł  

- reklama w dodatku gospodarczym do Tygodnia Trybunalskiego Prawo-Biznes-Pieniądze — 900,00 

zł  

tablice informacyjne — 792,68 zł  

druk ulotki dot. terenów PSAG — 275,00 zł  

zakładka PSAG w dziale gospodarka na stronie internetowej miasta 

Informacja o powołaniu PSAG została przesłana do redakcji branżowych portali, instytucji otoczenia 

biznesu (łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa, izby gospodarcze województwa łódzkiego, Centrum 

Obsługi Inwestora i Eksportera w Łodzi, łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna). Informacje o nowych 

terenach i przetargach na nieruchomości PSAG przesyłane są  na bieżąco do w/w podmiotów oraz 

potencjalnych inwestorów. 

Dodatkowo w latach 2015 — 2018 PSAG promowany był  w materiałach reklamowych o szerszym 

zakresie, poświęconych potencjałowi gospodarczemu miasta oraz terenom inwestycyjnym. 

Reklamy ukazywały się: 
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w branżowych portalach internetowych: investingPoland.eu  (1.179,00 zł), 

terenyinwestycYjne.info (3 krotnie, w tym jeden artykuł  bezpłatny, łączna kwota — 2.179,67 

zł), biznes.gazetaPrawna.pl  (640,00 zł), thecity.com  (bezpłatnie); 

w publikacjach poświęconych rynkowi nieruchomości/ inwestycjom: 

Magazyn Tereny Inwestycyjne (2.000,00 zł) 

Publikacja „Samorządy — Najlepsze dla mieszkania i prowadzenia biznesu w Polsce" 

(1.450,00 zł) 

Magazyn Gospodarczy Fakty (1.000,00 zł) 

„Regiony dla biznesu" dodatek do Gazety Prawnej — kampania ogólnopolska (udział  w 

dwóch edycjach, łączny koszt 10.000,00 zł) 

Polish Business Magazine (1.900,00 zł) 

Magazyn Strefa Biznesu (2.500,00 zł ) 

Ad. 3) 

W ramach Piotrkowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej wydzierżawiono następujące tereny: 

- obszar I, położony przy ul. Rakowskiei 17 a, obejmujący działki nr: 111/3, 124, 112/3, 125, 113/3, 

126, 114/3,127,115/3, 116/3, 117/3,118/3, 119/3 i 120/3 o łącznej powierzchni 0,8101 ha, jest 

przedmiotem umowy dzierżawy nr 1612/SPN/S/15 z dnia 04 listopada 2015 r., obowiązującej od 

dnia 15 listopada 2015 r. do dnia 14 listopada 2025 r. z przeznaczeniem na prowadzenie działalności 
gospodarczej związanej z usługami: prosektorium, chłodnia (w tym chłodnia dla potrzeb 
prokuratury), sala sekcyjna, sala pożegnań, biuro usług pogrzebowych, baza transportu 

wewnątrzzakładowego. 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest firma „Grave Mijas" s.c. z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim. 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 28 lipca 2019 r. Nieruchomość  zabudowana. 

Uzyskane dokumenty:  

decyzja o warunkach zabudowy — 21 grudnia 2016 r., utrzymana w mocy decyzją  SKO z dnia 30 
stycznia 2017 r., 

decyzja IMA.6740.239.2017 z dnia 27 czerwca 2017 r. o zatwierdzeniu projektu budowlanego i 

udzieleniu pozwolenia na budowę  
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- obszar II, położony przy ul. Nowowiejskiej 24 obejmujący działkę  nr 161 o pow. 1,5036 ha, jest 
przedmiotem umowy dzierżawy nr 173/5PN/S/16 z dnia 12 lutego 2016 r., obowiązującej od dnia 

15 lutego 2016 r. do dnia 14 lutego 2026 r. z przeznaczeniem na prowadzenie dzia
łalności 

gospodarczej związanej z usługami z zakresu: warsztat samochodowy i myjnia samochodowa. 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest firma KORONA Piotr Koprowski z siedzibą  w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 12 lutego 2019 r. Nieruchomość  zabudowana. 

Uzyskane dokumenty:  

decyzja o warunkach zabudowy — 21 czerwca 2016 r. 

zgłoszenie budowy hali namiotowej do magazynowania maszyn i urządzeń  do wulkanizacji oraz 

opon — IMA.6743.150.2016 z dnia 06 maja 2016 r. 

decyzja nr 1/2018 o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  

IMA.6740.497.2017 z dnia 2 stycznia 2018 r. 

- obszar III, położony przy ul. Sulejowskiej 130 obejmujący działki nr: 380/20, 380/22, 380/18, 369/9 

o łącznej pow. 1,2619 ha jest przedmiotem umowy dzierżawy nr 792/SPN/S/16 z dnia 28 czerwca 

2016 r., obowiązującej od dnia ł  lipca 2016 r. do dnia 30 czerwca 2026 r. z przeznaczeniem na 

prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami z zakresu: projektowania i 

wykonawstwa terenów utwardzonych i zielonych, handlu materiałami do wykonawstwa terenów 

utwardzonych i zielonych oraz usług motoryzacyjnych (tj. myjnia dla pojazdów osobowych i 

ciężarowych, wulkanizacja); 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Ustugowo-Handlowe „JONBUD" 

Mariusz lonczyk z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 1 lipca 2019 r. Nieruchomość  nie została jeszcze 

zabudowana. 

Uzyskane dokumenty:  

1. decyzja nr 23 o warunkach zabudowy (budynek usługowy w zakresie myjni tir i wulkanizacji tor, 

budynek usługowy w zakresie myjni i wulkanizacji samochodów osobowych, budynek biurowy, 

waga samochodowa, dwóch magazynów: magazynu akcesoriów motoryzacyjnych i 
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wulkanizacyjnych, magazynu sprzętu budowlanego oraz akcesoriów ogrodniczych) —22 czerwca 

2017 r. 

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę  budynku 

biurowego oraz zbiornika na ścieki - IMA.6740.387.2017 z dnia 19 września 2017 r., 

decyzja nr 164 o warunkach zabudowy (budynek usługowo-biurowy: usługi związane 

z wulkanizacją) —07 września 2017 r. 

decyzja na lokalizację  nowego wjazdu DUD.424-63.2017 z dnia 7 grudnia 2017 r. 

- obszar IV, położony przy ul. Sulelowskiei 132, obejmujący działki nr: 380/24,380/3,380/26, 380/4 

i 369/4 o łącznej powierzchni 1,5470 ha jest przedmiotem umowy dzierżawy nr 13/SPN/S/17 z dnia 

16 stycznia 2017 r., obowiązującej od dnia 16 stycznia 2017 r do dnia 15 stycznia 2027 r. z 

przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z usługami z zakresu: myjni 

samochodowej, gastronomii oraz usług noclegowych. 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest firma CENTRUMMEDIA Spółka z ograniczoną  

odpowiedzialnością  z siedzibą  w Piotrkowie Trybunalskim. 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 16 stycznia 2020 r. 

Nieruchomość  nie została jeszcze zabudowana. 

Uzyskane dokumenty" 

decyzja nr 163 o warunkach zabudowy (budowa kompleksu gastronomiczno-hotelowego wraz z 

obiektami obsługi podróżnych (mała architektura) wraz z niezbędną  infrastrukturą  techniczną  i 

zapleczem komunikacyjnym (parkingi, komunikacja wewnętrzna) —03 listopada 2017 r., 

decyzja IMA.6740.29/2018 z dnia 29 maja 2018 r. - zatwierdzenie projektu budowlanego 

i udzielenie pozwolenia na budowę  budynku gastronomiczno-hotelowego z instalacjami 

wewnętrznymi: elektrycznymi; sanitarnymi: wodno-kanalizacyjną, c.o., gazową, wentylacji 

mechanicznej wraz z infrastrukturą  techniczną  : 

zaplecze komunikacyjne (parkingi, komunikacja wewnętrzna); 

instalacje elektryczne zewnętrzne: linia kablowa zasilająca, oświetlenie zewnętrzne; 

instalacja odwodnienia 

3) decyzja IMA.6740.304/2018 z dnia 04 lipca 2018 r. - zatwierdzenie projektu budowlanego i 

udzielenie pozwolenia na budowę  elektroenergetycznego przyłącza kablowego 15kV, stupa 
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kablowego 15kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, linii kablowej 0,4 kV 

(za licznikowej). 

- obszar V, położony przy ul. Wojska Polskiego 264 obejmujący działki nr: 319/4 i 43/2 o łącznej 

 

powierzchni 0,9509 ha jest przedmiotem umowy dzierżawy nr 1753/SPN/S/17 z dnia 29 grudnia 

2017r., obowiązującej od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2027 r., z przeznaczeniem na 

usługi związane z prowadzeniem warsztatu samochodowego, myjni samochodowej, parkingu dla 

samochodów osobowych i ciężarowych. 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest firma KORONA Piotr Koprowski z siedzibą  w Piotrkowie 

Trybunalskim. 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 29 grudnia 2020 r. Nieruchomość  nie została jeszcze 

zabudowana. 

Uzyskane dokumenty:  brak informacji 

- obszar VIII, położony przy ul. Wierzeje o powierzchni —1,6225 ha, stanowiący kompleks działek 

oznaczonych w ewidencji gruntów obr. 19 numerami: 19/12, 20/21, 20/13, 20/25 oraz część  działki 

20/31 jest przedmiotem umowy dzierżawy nr 1141/SPN/S/18 z dnia 28 września 2018 r., 

obowiązującej od dnia ł  października 2018 r. do dnia 30 września 2028 r. z przeznaczeniem na usługi 

polegające na świadczeniu pomocy społecznej z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, z 

zapewnieniem opieki pielęgniarskiej/usług medycznych i długoterminowej opieki medycznej dla 

osób w podeszłym wieku niewymagających hospitalizacji, sprzedaży detalicznej wyrobów 

farmaceutycznych, medycznych i ortopedycznych prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, 

praktyce lekarskiej (ogólnej i specjalistycznej) połączonej z działalnością  fizjoterapeutyczną, 

kompleksie rekreacyjno-wypoczynkowym Oraz usługach hotelarskich, konferencyjno-

szkoleniowych, restauracyjnych oraz cateringowych. 

Dzierżawcą  ww. nieruchomości jest PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE „MISZTEL" 

MIECZYSŁAW MISZTELA z siedziba we Włodzimierzowie. 

TERMIN ZABUDOWANIA NIERUCHOMOŚCI - 28 września 2021 r. Nieruchomość  nie została jeszcze 

zabudowana. 
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K c erek 

Uzyskane dokumenty:  brak informacji 

t
o/J./C/z-092'17n 

Pierwszy Zastępca Prezyd 	Miasta 
Piotrkowa Trybunat jgo 

Andrz 
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