
 
OGŁOSZENIE  O I PRZETARGU  NIERUCHOMO ŚCI  ZABUDOWANEJ 
STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY PIOTRKÓW  TRYBUNALSKI PRZEZNACZONEJ  
DO  WYDZIER śAWIENIA W DRODZE PRZETARGU USTNEGO 
NIEOGRANICZONEGO, POŁO śONEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM  PRZY   
ul. śeromskiego 20. 
 
1. Nieruchomość połoŜona jest w Piotrkowie Tryb. przy ul. śeromskiego 20 . 

 
2. Nieruchomość oznaczona  jest w ewidencji gruntów jako działka o nr 27 o powierzchni  
    0,1165 ha i ma urządzoną księgę wieczystą KW NR PT1P/00084648/2. 
 
3. Nieruchomość jest  zabudowana  szaletami miejskimi . 
    Nieruchomość  posiada przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne.  
    W ulicy Parkowej znajduje się : wodociąg ø 150, kanalizacja sanitarna ø 300, gazociąg, 
    kable energetyczne. 
 
4. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania  
    przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania  
    przestrzennego działka nr 27 znajduje się w jednostce ZP – zieleń parkowa , skwery  
    oraz w strefie ochrony konserwatorskiej „A”.  Działka nr 27 razem z działka nr 26  
    stanowią teren zabytkowy Parki im. Ks. J. Poniatowskiego. Zgodnie ze „Studium …”  
    oraz ze wstępnej analizy urbanistyczno – architektonicznej wynika przeznaczenie  
    wnioskowanego terenu na funkcje związane z zielenią parkową i z moŜliwością  
    zabudowy budynkiem usługowym powiązanym ( na cele związane z funkcją parku). 
     
    Zgodnie z decyzj ą  o ustaleniu warunków zabudowy, która znajduje si ę w aktach 
    tut.  Urz ędu ustalono nast ępuj ące warunki: 
     Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony ul. śeromskiego w nawiązaniu do linii  
     usytuowania istniejącej zabudowy mieszkaniowej – w odl. 7,50 m zaś od strony  
     ul. Parkowej z zachowaniem istniejącej linii usytuowania szaletu ( 5,30 m).  
      
     Ustala się maksymalna powierzchnię zabudowy 300 m2  ( w tym powierzchnia  
     istniejącego szaletu). Projektowana powierzchnia utwardzeń terenu winna stanowić  
     maks 30 % powierzchni działki. 
 
    Odległość projektowanej zabudowy od istniejącej na terenie nieruchomości,  
    infrastruktury technicznej naleŜy uzgodnić z właściwymi gestorami tych sieci lub  
    dokonać jej przebudowy. 
 
    Projektowana rozbudowa maks. II kondygnacje naziemne . 
    Szeroko ść elewacji Frontowej:  uwarunkowana parametrami nieruchomości  
    (szerokością frontów działki od strony przyległych ulic)  oraz warunkami technicznymi  
    jakim winny odpowiadać budynki ich usytuowanie, lecz nie większe niŜ:  
    - od strony ul. śeromskiego 18 m 
    - od strony ul. Parkowej – brak ustaleń. 
     
Wysoko ść górnej kraw ędzi elewacji frontowej ( do okapu gzymsu) maksymalnie 5 m. 
    Maksymalna wysokość zabudowy w kalenicy – 10 m. 
    Dach wielopołaciowy o kącie nachylenia nie większym niŜ 45 o . 
    Zastosowany materiał pokrycia dachowego na budynku winien nawiązywać do pokryć  
    stosowanych w lokalnym budownictwie uwzględniającym dominujące trendy budowlane i  
    śródmiejski charakter zabudowy. 
 



 
 
 
    W zastosowanej formie dachu istnieje moŜliwość zastosowania oświetleń w formie  
    lukarn oraz tarasów widokowych. 
 
    Inne ustalenia dla projektowanego budynku: 
 
    Zagospodarowanie nieruchomości: 

• Projektowana zabudowę w sposób harmonijny wkomponować w istniejące 
zagospodarowanie terenu parku ( nieruchomość tworzy wraz z nim całość 
urbanistyczną). 

• Na terenie nieruchomości przewidzieć przestrzeń dla lokalizacji parkingu ( za 
budynkiem od strony ul. Parkowej) oraz przestrzeń pod lokalizację ewentualnego 
sezonowego ogródka.  

• Od strony ulic śeromskiego i Parkowej zakazuje się trwałego wygradzania 
nieruchomości. 

• W zagospodarowaniu nieruchomości naleŜy zapewnić ilość miejsc parkingowych 
dla projektowanej funkcji usługowej w ilości nie mniej niŜ 1 miejsce na 50 m2  
projektowanej powierzchni uŜytkowej. 

 
   Forma projektowanej zabudowy: 

• Przy kształtowaniu bryły budynku ( szaletu po rozbudowie) naleŜy  zwrócić uwagę 
na relacje przestrzenne z terenem parku oraz eksponowanej lokalizacji. 

• Dotychczasowa funkcja szaletu ogólnodostępnego zachowana z przyjęciem 
rozwiązań projektowych które wyeksponują nową funkcję budynku. 

• Elewacje budynku winny być przedmiotem szczegółowego opracowania. 
• Kolorystykę obiektu naleŜy uzgodnić z Plastykiem Miasta. 

    
    Warunki obsługi w zakresie infrastruktury techniczn ej i komunikacji: 
    Przebudowa, rozbudowa istniejących na działce sieci infrastruktury technicznej lub  
    budowa nowych wymaga uzyskania stosownych warunków technicznych u właściwych  
    gestorów sieci. 
    Sposób odprowadzania wód opadowych: powierzchniowo na teren nieruchomości. 
    Obsługa komunikacyjna nieruchomości poprzez projektowany zjazd od strony  
    ul. Parkowej.  
    Budowa nowego wjazdu wymaga uzyskania zgody na jego wykonanie wraz z  
    warunkami i parametrami technicznymi określonymi przez Zarządcę Drogi – Miejski  
    Zarząd Dróg i Komunikacji w Piotrkowie Trybunalskim ulica Belzacka 176 oraz  
    uzyskania pozwolenia na budowę. 
 
5. Nieruchomość przeznaczona  jest do wydzierŜawienia na okres 20 lat z 
    przeznaczeniem na cele związane z usługami ( kawiarenka) z zachowaniem funkcji  
    szaletu. 
 
6.  Do dzierŜawy przeznacza się teren stanowiący część działki nr  27  o pow.  ca 572m2     
     w granicach określonych na załączonej mapie.      
    DzierŜawca umową dzierŜawy zobowiązany będzie do uzyskania wymaganych  
    ustawowo pozwoleń na roboty budowlane opisanego terenu w terminie do 1 roku od  
    daty podpisania umowy dzierŜawy. Następnie w terminie do 2 lat  od daty uzyskania  
    właściwych pozwoleń, zobowiązany będzie do wykonania niezbędnych robót  
    budowlanych. 
    Nie wykonanie postanowień określonych w decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,  w  
    wyŜej wyznaczonym terminie skutkować będzie rozwiązaniem umowy dzierŜawy.   



 
 
    Umowa dzierŜawy moŜe być takŜe rozwiązana w przypadku: 
    - zalegania z zapłatą  czynszu dzierŜawnego za okres 3 miesięcy, 
    - wykorzystania nieruchomości na cele niezgodne z przeznaczeniem, 
    JeŜeli umowa zostanie rozwiązana z winy dzierŜawcy, wówczas WydzierŜawiający  
    zwraca wysokość nakładów w granicach zwiększenia wartości nieruchomości, na  
    podstawie operatu szacunkowego wykonanego na zlecenie WydzierŜawiającego. 
  
7. JeŜeli umowa dzierŜawy zostanie rozwiązana z przyczyn leŜących po stronie  
    WydzierŜawiającego, dzierŜawca otrzyma zwrot wartości nakładów poniesionych na  
    nieruchomości, określony przez biegłego na zlecenie WydzierŜawiającego. 
   
8. Bez   zgody WydzierŜawiającego, DzierŜawca nie moŜe oddawać przedmiotu dzierŜawy  
    osobie trzeciej do bezpłatnego uŜywania ani go poddzierŜawiać. 
 
9. Cena wywoławcza czynszu dzierŜawnego wynosi 5.607,00 zł   w stosunku rocznym .  
   Do wysoko ści czynszu osi ągniętego w wyniku przetargu zostanie doliczony 
   podatek VAT  w wysoko ści 22 %. 
 
9. Czynsz płatny jest z góry  do 31 marca kaŜdego roku. 
                                                 
10. Wysokość czynszu będzie podwyŜszana nie częściej niŜ raz na dwa lata: 
      -  w związku ze wzrostem wartości nieruchomości,  
         lub 
      -  o wskaźniki cen towarów i usług. 
     Przy ustalaniu  wartości nieruchomości nie będą uwzględniane nakłady poniesione  
     przez dzierŜawcę na nieruchomość. 
     W przypadku, gdy wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług będzie róŜny od kwoty  
     stanowiącej wzrost wartości nieruchomości, czynsz będzie podwyŜszony o wyŜszą  
     wartość. 
 
 
11. Przetarg odbędzie się dnia 30 maja 2008 r. o godzinie 10 00 w sali nr 57 w Urz ędzie  
      Miasta  Piotrkowa Tryb. ul. Szkolna 28. 
 
12. Wadium za w/w nieruchomość stanowi równowartość ceny wywoławczej rocznego  
      czynszu dzierŜawnego i wynosi 5.607,00 zł i musi znajdować się w terminie do dnia  
      26 maja 2008 r.  w kasach Urzędu Miasta  Piotrkowa Tryb.  lub na koncie Urzędu  
      Miasta  Piotrkowa Tryb. BGś Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030 0045 1110 0000  
      0026 1430.  
 
13. Wadium wnosi się w pieniądzu poprzez wpłatę w kasie Urzędu Miasta lub przelewem  
      na  konto Urzędu Miasta  Piotrkowa Tryb. BGś Oddział Piotrków Tryb. Nr 05 2030  
      0045 1110 0000 0026 1430.  
 
14. Wadium ulega przepadkowi w razie  uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od  
      zawarcia umowy dzierŜawy. 
 
15. Osobie , która wygra przetarg  wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet czynszu  
      dzierŜawnego za rok bieŜący. 
 
 
 



 
 
 
 
16. Przed wyznaczoną datą przetargu naleŜy zapoznać się w Referacie Gospodarki  
      Nieruchomościami ul. Szkolna 28, pokój 62 z projektem umowy dzierŜawy na  
      przedmiotową nieruchomość, składając jednocześnie pisemne oświadczenie, iŜ  
      przyjmuje się wszelkie postanowienia umowy bez zastrzeŜeń. 
                                                               
17. Prezydent Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego zastrzega sobie prawo odwołania   
      przetargu, o czym poinformuje niezwłocznie poprzez zamieszczenie ogłoszenia w  
      prasie lokalnej i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta.  
 
18. Z regulaminem przetargu, warunkami przetargu oraz dokumentacją dotyczącą  
      nieruchomości zapoznać się moŜna w Urzędzie Miasta - Referacie Gospodarki    
      Nieruchomościami – ul. Szkolna 28,  pokój 62 lub pod nr  tel. 732-18-5 0. 
 
 
       
 
 
 
Piotrków Tryb. dnia      .04.2008r. 
 


