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Projekt

z dnia  12 października 2011 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia .................... 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 
marca 2006 r. w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych 

w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży 
tych lokali oraz stawek oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu 

mieszkalnego, zmienionej uchwałami Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 
z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 z dnia 25 czerwca 2008 r. i uchwały Nr VII/120/11 

z dnia 30 marca 2011 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777), art. 34 ust. 1 pkt 3, art. 37 ust.2 pkt 1, art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1a, 
ust. 2, ust. 2a, ust. 2b, art. 70 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 
200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, 
poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIX/825/06 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie zasad sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących 
własność Gminy Piotrków Trybunalski, bonifikat od ceny sprzedaży tych lokali oraz stawek 
oprocentowania w razie rozłożenia na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego, zmienionej uchwałami 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr XVI/261/07 z dnia 28 listopada 2007 r., Nr XXIV/403/08 
z dnia 25 czerwca 2008 r. i Nr VII/120/11 z dnia 30 marca 2011 r., § 7 otrzymuje brzmienie: 

„7.1. Obniża się od 70 do 95 % cenę sprzedaży lokalu mieszkalnego ustaloną w drodze 
bezprzetargowej w przypadku jednorazowej wpłaty całej kwoty przed aktem notarialnym. Wysokość 
bonifikaty ustali dla każdego budynku odrębnie Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. biorąc pod uwagę 
jego stan techniczny oraz lokalizację. 

7.2. W budynkach, w których jako materiału budowlanego używano ksylamitu, wysokość 
bonifikaty, o której mowa w ust. 1 wynosi 95 %.” 

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

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od daty publikacji. 
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Uzasadnienie
Od kilku lat mieszkańcy bloku przy ulicy Wysokiej 40/42 zabiegają o zmianę zasad sprzedaży 

w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Piotrków 
Trybunalski. Prośby o zmianę zasad określonych w § 7 uchwały nr XLIX/825/06 Rady Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 29.03.2006 r. w sprawie zasad sprzedaży uzasadniają faktem, iż od 
40 lat zamieszkują w bloku do którego budowy zostały użyte niebezpieczne materiały groźne dla życia 
i zdrowia ludzi. Z opinii rzeczoznawcy budowlanego i biegłego sądowego znajdujących się posiadaniu 
mieszkańców wynika jednoznacznie, że ksylamit jako materiał budowlany użyty przy budowie tego 
bloku jest szkodliwy dla zdrowia mieszkańców. 

Mieszkańcy uskarżają się bóle głowy, złe samopoczucie, ogólną słabość i przygnębienie, podają 
przypadki astmy, chorób neurologicznych i serca, dróg oddechowych a także wskazują przypadki 
śmierci gdzie przyczyną był rak płuc. 

Powyższe wskazuje jednoznacznie na potrzebę przyjęcia zmian polegających na przyjęciu jako 
zasady ,że w budynkach gdzie przy ich budowie używano jako materiału budowlanego ksylamitu 
stosowanie 95 % bonifikat. 


