UCHWAŁA Nr XXXIV/579/09
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 25 lutego 2009 r.
w sprawie przyznania w ramach naleŜnego odszkodowania z tytułu utraconego
prawa uŜytkowania wieczystego do działek o łącznej powierzchni 4328 m2 ,
które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków Trybunalski z
przeznaczeniem pod układy komunikacyjne, prawa uŜytkowania wieczystego
do nieruchomości zamiennej połoŜonej przy ul. Energetyków 10 o powierzchni
3556 m2
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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) 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; Dz. U. 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 i z 2008 r.
Nr 59, poz. 369, Nr 220, poz. 1412) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
uchwala, co następuje:
§ 1.
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraŜa zgodę na przyznanie w ramach
naleŜnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa uŜytkowania wieczystego
działek połoŜonych w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonych numerami : obręb 24
działka nr 396/1 o pow. 285 m2 , nr 383/24 o pow. 701 m2 , nr 382/1 o pow. 126 m2 ,nr
413/1 o pow. 176 m2 , nr 387/24 o pow. 72 m2 , 387/25 o pow. 28 m2 , 387/26 o pow.
35 m2 ,-obręb 24 działka nr 255/14 o pow. 236 m2 , nr 256/5 o pow. 314 m2 , nr
257/10 o pow. 81 m2 , nr 258/7 o pow. 68 m2 , nr 259/3 o pow. 52 m2 , nr 260/6 o
pow. 201 m2 , nr 261/4o pow. 71 m2 , nr 262/4 o pow. 65 m2 , nr 263/4 o pow. 63 m2 ,
nr 264/6 o pow. 31 m2,-obręb 24 działka nr 316/91 o pow. 831 m2 ,-obręb 24 działka
nr 317/10 o pow. 432 m2 -obręb 24 działka nr 318/16 o pow. 319 m2 ,-obręb nr 24
działka nr 270/5 o pow. 3 m2 , 271/1 o pow. 25 m2 , 272/1 o pow. 19 m2 , nr 273/3 o
pow. 23 m2 , 274/1 o pow. 27 m2 , 275/5 o pow. 19 m2 , nr 275/6 o pow. 11 m2 , 276/1
o pow. 14 m2 , które w wyniku dokonanego na wniosek uŜytkownika wieczystego
podziału nieruchomości, przeszły z mocy prawa na własność Gminy Piotrków
Trybunalski z przeznaczeniem pod układy komunikacyjne, nieruchomości zamiennej
połoŜonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. ul. Energetyków 10 oznaczonej
nr działki 190/42 w obrębie 29 o powierzchni 3556 m2 .
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.

