
 
Wykaz nieruchomo ści niezabudowanej przeznaczonej do sprzeda Ŝy, w drodze 
ustnego przetargu nieograniczonego, poło Ŝonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. Porzeczkowej.  
 
1. Nieruchomość połoŜona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. Porzeczkowej. 
Dla powyŜszej nieruchomości urządzona jest księga wieczysta PT1P/00012186/0.  
Nieruchomość nie jest obciąŜona prawami na rzecz osób  trzecich. 
2. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji gruntów obr. 19 jako działka  nr 239/1 o pow. 

0,0528 ha. 
 
3. Ww. nieruchomość zlokalizowana jest w środkowo-wschodniej części miasta Piotrkowa 
Tryb.  – osiedle mieszkaniowe „Jeziorna”. Wydzielona działka gruntu ma kształt prostokąta, 
przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Jest niezabudowana, lecz  
z pozostałościami elementów po dawnych budynkach i budowlach. Znajdują się na niej 
pozostałości ław fundamentalnych po dawnym budynku o rzucie 9,5x6,0=57,0 m2, słup 
energetyczny i zasypane otwory studni głębinowych stanowiących dawne ujęcie dla osiedla 
Wierzeje(likwidacja studni w 2000r.). Działka usytuowana jest pomiędzy istniejącą zabudową 
mieszkalną bliźniaczą. Po południowej stronie działki  usytuowana jest stacja 
transformatorowa. Bezpośrednie sąsiedztwo działki to tereny zabudowane budownictwem 
mieszkalnym jednorodzinnym bliźniaczym. W ulicy Porzeczkowej przebiega wodociąg, 
kanalizacja sanitarna, linia energetyczna napowietrzna. Działka ma zapewnioną obsługę 
komunikacyjna od ulicy Porzeczkowej. 

 
4. Nieruchomość połoŜona przy ul. Porzeczkowej, połoŜona jest w terenie dla którego  
z dniem 1 stycznia 2004 r. przestał obowiązywać miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W opinii urbanistycznej wydanej przez 
Pracownię Planowania Przestrzennego w sprawie moŜliwości zagospodarowania 
przedmiotowej nieruchomości, pozytywnie zaopiniowała sprzedaŜ jej na cele budownictwa 
mieszkaniowego.  
 
5. Cena nieruchomości wynosi 21.000,00 zł. 
 
6. Termin uiszczenia naleŜności za nabycie ww. działki na własność najpóźniej do dnia 

zawarcia umowy cywilnoprawnej.  
 
7. Ww. nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaŜy, w drodze ustnego przetargu 

nieograniczonego.  
 

8.  Wykaz nieruchomości wywieszony jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, na 
tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta w Piotrkowie Tryb. PasaŜ Rudowskiego 10 i ul. Szkolna 
28.  

 
9. Pierwszeństwo w nabyciu powyŜszej nieruchomości przysługuje osobie, która spełnia 
jeden z następujących warunków:   
 
� przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy o gospodarce 

nieruchomościami lub odrębnych przepisów, jeŜeli złoŜy wniosek o nabycie przed 
upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu,  

� jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej 
nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeŜeli złoŜy 
wniosek o nabycie przed upływem 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.  

 
Osoby, o których mowa, korzystają z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeŜeli złoŜą  
oświadczenie, Ŝe wyraŜają zgodę na cenę ustaloną w sposób określony w ustawie o 
gospodarce nieruchomościami.  
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  Termin do złoŜenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w 
nabyciu  nieruchomości ustala się od dnia  2006 r.   do dnia  2006 r. 
 Informacja o wywieszeniu wykazu podana została do publicznej wiadomości w prasie 
lokalnej.  


