
U C H W A Ł A Nr XXV/436/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 3 wrze śnia 2008 r. 
 
w sprawie wyra Ŝenia zgody na przyznanie w ramach nale Ŝnego odszkodowania 
z tytułu utraconego prawa własno ści do działek poło Ŝonych w Piotrkowie Tryb. 
oznaczonych numerami 17/12 o pow.0,0065 ha i 17/14 o pow.0,0066 ha, które 
przeszły z mocy prawa na własno ść Gminy Piotrków Trybunalski z 
przeznaczeniem pod układ komunikacyjny ulic Świerczowskiej, nieruchomo ści 
zamiennej poło Ŝonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Świerczowskiej 
oznaczonej nr działki 17/10 o pow.0,0657 ha. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz. 
U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 
214, poz.1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz.1568; Dz. U. z 2004r. Nr 
102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; Nr 167, poz..1759 z 2005 r. 172, poz.1441; Nr 175, 
poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327 i Nr 138, poz.974, Nr 173 poz.1218 ) w związku z art. 13 ust.1, art. 98 ust. 3, art. 
131 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 zmiany: Dz.U. z 2004 r., Nr 281, 
poz.2782; z 2005 r. Nr 130, poz.1087; Nr 169, poz.1420; Nr 175, poz.1459; z 2006 r. 
Nr 64, poz. 456; Nr 104 poz. 708; Nr 220, poz.1600 i 1601, z 2007 r. Nr 69, poz.468, 
Nr 173 poz.1218, z 2008 r. Dz. U. Nr 59 poz.369 ) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego u c h w a l a, co nast ępuje:  
 
§ 1. 
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraŜa zgodę na przyznanie w ramach  
naleŜnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności do działek 
połoŜonych  w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami 17/12 o pow.0,0065 
ha i 17/14  o pow.0,0066 ha, które w wyniku dokonanego na wniosek właściciela 
podziału  nieruchomości przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków 
Trybunalski  z przeznaczeniem pod układ komunikacyjny ulicy Świerczowskiej, 
nieruchomości  zamiennej połoŜonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
Świerczowskiej oznaczonej  nr działki 17/10 o pow.0,0657ha. 
RóŜnica między wysokością odszkodowania, a wartością nieruchomości zamiennej 
zostanie uregulowana w formie pienięŜnej przez uprawnionych do odszkodowania.  
 
§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, w 
tym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. 
 
§ 3. 
Uchwała wymaga złoŜenia sprawozdania z jej wykonania w terminie 9 miesięcy  od 
jej podjęcia. 
 
§ 4.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


