
Projekt 

U C H W A Ł A  Nr           /13       
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia                          2013 r. 
 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie prawa 
użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – 
miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb.  
w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5 o pow. 8 
m2 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg gminnych. 
 
           Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "a" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 
ze zmianami: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62  poz.  558,  Nr 113  poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; Dz. U z 2003 r.  
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759; Dz. 
U. z 2007 r.  Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458; Dz. U. z 2009 r. Dz. U. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241,  Dz. U.   
z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146,  Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz. 675, 
Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr. 217, poz. 1281, Nr 149, poz.887) oraz art. 
33, ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 zmiany: Dz. U. Nr 106, 
poz.675, Nr 143, poz.963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, 
poz.1323, Dz. U.  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, Dz. U z 2012 r. poz. 981, Nr 224, poz. 1337, poz.908 poz. 1256, poz. 951, 
poz.1529, poz.1429,) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego u c h w a l a, 
co następuje: 

 
§  1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraża zgodę na nieodpłatne 
rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi 
Trybunalskiemu – miastu na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, 
stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski, położonej w Piotrkowie 
Tryb. w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, jako działka nr 94/5  
o powierzchni 8 m2 zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg 
gminnych. 
   
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, w tym zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. 
 
§   3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
  



Uzasadnienie do projektu uchwały sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne rozwiązanie 
prawa użytkowania wieczystego przysługującego Piotrkowowi Trybunalskiemu – miastu 
na prawach powiatu do nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Piotrków 
Trybunalski, położonej w Piotrkowie Tryb. w obr. 22 oznaczonej w ewidencji gruntów, 
jako działka nr 94/5 o pow. 8 m

2
 i zajętej pod drogę publiczną zaliczoną do kategorii dróg 

gminnych. 
 
Działka nr 94/5 o pow. 8 m

2
 stanowi własność Gminy Piotrków Trybunalskim i jest  

w użytkowaniu wieczystym Piotrkowa Trybunalskiego – miasta na prawach powiatu na 
podstawie umowy zamiany nieruchomości – akt not. Rep .A Nr 2089/2008 z dnia 29.02.2008 r.   
Działka powyższa zajęta jest pod chodnik zlokalizowany w ul. Grota Roweckiego – drogi 
gminnej nr 162477E. 
Stosownie do art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst 
jednolity: Dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.) drogi gminne stanowią własność właściwej gminy. Do 
dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym niezaliczone do innych kategorii, 
stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom, z wyłączeniem dróg 
wewnętrznych.  Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy 
po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu.  
 
W związku z powyższym niezbędne jest rozwiązanie użytkowania wieczystego przysługującego 
Piotrkowowi Trybunalskiemu Miastu na prawach powiatu. 
 
Podstawą prawną rozwiązania użytkowania wieczystego jest art. 33 ust. 1 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zmianami) –„użytkowanie wieczyste wygasa z upływem okresu 
ustalonego w umowie albo przez rozwiązanie umowy przed upływem tego okresu.” 

 
Prezydent Miasta Piotrkowa Tryb. po zapoznaniu się z przygotowanymi w 
sprawie dokumentami postanowił przyjąć przygotowany projekt uchwały i 
skierować go pod obrady Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez 
właściwe komisje Rady Miasta.  
 


