
P R O J E K T 
U C H W A Ł A   Nr        /         /13              

RADY MIASTA  PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 

z dnia                           2013 r. 
 
w sprawie nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1  
o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Tryb. 

przy ul. Łódzkiej 68e 
 
                     

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a"  ustawy z  dnia  8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (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 214, poz. 1806, Nr 153,  1271; z 2003 r. Dz. 
U. 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. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 
17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 
106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 

887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r., poz. 153), art. 11 ust. 2, art. 25 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami (tekst  
jednolity: Dz. U.  z 2010 r. Dz. U. Nr 102, poz. 651 ze zm. Dz. U. Nr 106, poz. 675, Nr 
143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 
1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, Nr 

135, poz. 789, Nr 129, poz. 732, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337; z 

2012 r. poz. 908, poz. 1256, poz. 951, poz. 1529, poz. 1429)  w związku z art. 13 ust. 3 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 
zmiany: Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z 2009 r. Nr 72, poz. 620, z 2012 r., poz. 549, 
poz. 472, poz. 951; z 2013 r. poz. 118)   

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  u c h w a l a,  co następuje:  

§ 1. Rada Miasta wyraża zgodę na nabycie na własność Gminy Piotrków Trybunalski  

działek nr: 205/1 o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych  

w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie nr 12 przy ul. Łódzkiej 68e 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.   

      
§   3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie do projektu uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  
w sprawie nabycia na własność Gminy Piotrków Trybunalski działek nr: 205/1  
o pow. 0,0236 ha i nr 205/3 o pow. 0,0102 ha położonych w Piotrkowie Tryb. 
przy ul. Łódzkiej 68e 
 

Pani Iwona Słodkowicz  w dniu 2 lutego 2012 r.  wystąpiła do tut. Urzędu  

z wnioskiem o  wykup pozostałych po podziale działki nr 205 części, ponieważ nie 

będą nadawać się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele. Działki 

oznaczone są obecnie numerami ewidencyjnymi: 205/1 o pow. 0,0236 ha i 205/3  

o pow. 0,0102 ha w obrębie nr 12 m. Piotrkowa Trybunalskiego. 

Na podstawie decyzji Nr 1/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. wydanej przez Prezydenta 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pełniącego funkcję Starosty Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na – 

budowie ulicy Miłosza oraz odcinków ulic: Herberta, Porazińskiej i Chopina wraz  

z budową zjazdów i budową chodnika, 

- budowie kanalizacji deszczowej z przykanalikami i wpustami ulicznymi oraz  

z przyłączami do dwóch posesji w granicach pasa drogowego, 

- przebudowie kanału deszczowego w ulicy Łódzkiej, 

- rozbiórce budynku mieszkalnego murowanego, mieszkalnego drewnianego  

i budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną, 

działka nr 205/2 o pow. 0,0273 ha (powstała z podziału działki nr 205) przeszła na 

własność Gminy Piotrków Trybunalski za odszkodowaniem ustalonym w odrębnej 

decyzji. Po przejęciu działki 205/2 - zabudowanej budynkiem mieszkalnym 

murowanym, pozostały działki nr 205/3 o pow. 0,0102 ha oraz działka nr 205/1  

o pow. 0,0236 ha zabudowana budynkiem drewnianym mieszkalnym (wyłączonym  

z użytkowania) oraz budynkiem gospodarczym. 

Działki nr 205/3 i 205/1 znajdują się poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji. 

Cechy geometryczne działek nr 205/3 i 205/1 (wielkość i kształt) nie pozwalają na 

utrzymanie dotychczasowej funkcji. Ponadto decyzja o zezwoleniu na realizację 

inwestycji drogowej, zezwoliła na rozbiórkę znajdujących się na działce 205/1 

budynków: mieszkalnego drewnianego i gospodarczego. 

W dniu 26 lipca 2012 r. tut. Urząd zawarł z Panią Iwoną Słodkowicz umowę, której 

przedmiotem była zgoda właścicielki nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów 

numerem działki 205 w obrębie 12 m. Piotrkowa Trybunalskiego na wykonanie przez 

inwestora rozbiórki budynku mieszkalnego (objętego decyzją ZRiD) oraz 

przylegającego do tego budynku:  budynku mieszkalnego drewnianego oraz budynku 

gospodarczego. 

Stosownie do treści art. 13 ust. 3 ustawy z dn. 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, jeżeli 

przejęta jest część nieruchomości (pod budowę drogi), a pozostała część nie nadaje 

się do prawidłowego wykorzystania na dotychczasowe cele, właściwy zarządca drogi 



jest obowiązany do nabycia, na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego 

nieruchomości, w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa albo jednostek samorządu 

terytorialnego tej części nieruchomości.  

Sprawa ww. nieruchomości była przedmiotem posiedzenia Władz Miasta.   

Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. po zapoznaniu się z przygotowanymi w sprawie 
dokumentami  zaakceptował projekt ww. uchwały i zdecydował przekazać go pod 
obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe komisje 
problemowe.. 

 

Piotrków Tryb. 2013-03- 


