
UCHWAŁA Nr XXV/437/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 3 wrze śnia 2008 r. 
 
w sprawie zasad wydzier Ŝawiania nieruchomo ści stanowi ących własno ść Gminy 
Piotrków Trybunalski na czas oznaczony do 3 lat, w przypadku, gdy po umowie 
dzier Ŝawy zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawi erają kolejne umowy, 
których przedmiotem jest ta sama nieruchomo ść. 
 
 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 
116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 
r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 , Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218 ) oraz art. 13 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 2 i art.25 ust.2 w związku z art.23 
ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst 
jedn. 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. Nr 59, poz.369 ) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala , co 
następuje: 
 
§ 1.  
Ustala się zasady przedłuŜania umów dzierŜawy zawartych na nieruchomości stanowiące 
własność Gminy Piotrków Trybunalski, na czas oznaczony do 3 lat. 
 
§ 2.  
Przeznacza się do wydzierŜawiania , na zasadach określonych w niniejszej uchwale,  
nieruchomości gruntowe przeznaczone pod: 
 - uprawy rolne, 
 - ogródki, w tym m.in. przydomowe, warzywno – kwiatowe, 
 - dojazd – drogę, 
 - garaŜe, 
 - usługi, 
 - działalność handlowo – usługową, 
 - pawilony. 
 - kioski „RUCH”, 
 - działalność rozrywkową.  
 
§ 3.  
WyraŜa się zgodę na wydzierŜawianie nieruchomości, o których mowa w § 2 na kolejny 
czas oznaczony do 3 lat dotychczasowemu dzierŜawcy, jeŜeli spełnione zostaną łącznie 
następujące warunki: 
1. DzierŜawca złoŜy wniosek o zawarcie kolejnej umowy na dotychczas wydzierŜawianą 

nieruchomość. 
2. Zachowany zostanie cel dzierŜawy określony w postanowieniu poprzedniej umowy.  
3. Nieruchomości , których wniosek dotyczy nie są przeznaczone do zbycia lub innego 

zagospodarowania przez gminę. 
4. DzierŜawca nie zalega w zapłacie czynszu oraz innych opłat określonych w 

postanowieniach poprzedniej umowy. 
 

§ 4.  
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
  
 



§ 5.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 
 
 


