
-  p r o j e k t-   

U C H W A Ł A  Nr    
 

RADY  MIASTA PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
 

z dnia   
 
               

w sprawie dokonania na rzecz Powiatu Piotrkowskiego darowizny nieruchomości stanowiącej 
własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy  
ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem na cel publiczny. 

 

 
 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; 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 i Nr 223, poz. 1458,  z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,  z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, 
Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567 i z 2013 r.poz.153), art. 11 ust. 2 w związku                        
z  13  ust. 2 i 2a ustawy z  dnia  21  sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity z 2010 r. 
Dz. U. 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 i 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 63, poz. 981  i Nr 224, poz. 1334,   Nr 187, poz. 1110, Nr 163, 
poz. 981, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r., poz. 908, poz. 1256, poz. 951, 1529 i poz. 1429) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  u c h w a l a ,  co następuje: 
 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na dokonanie, na rzecz Powiatu Piotrkowskiego, darowizny nieruchomości  stanowiącej    
      własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 32 jako działka  
       nr  507 o pow. 0,1755 ha, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5 z przeznaczeniem  
      na cel publiczny – budowa i utrzymywanie obiektów ochrony zdrowia. 
     
§ 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 w sprawie dokonania, na rzecz Powiatu Piotrkowskiego, darowizny 
nieruchomości stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej  w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5  z przeznaczeniem na cel publiczny. 

 

 
 
Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów obr. 32 jako działka nr 507 o pow. 0,1755 ha 

położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5, stanowi własność Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego. 
 Z wnioskiem o przekazanie ww. działki, w formie darowizny na cel publiczny związany ze 
służbą zdrowia,  
wystąpił Zarząd Powiatu Piotrkowskiego. Na działce będącej przedmiotem wniosku, znajdują się 2 
budynki – pawilony biurowo-administracyjne, które stanowią integralną część kompleksu szpitalnego.  
                 W uzasadnieniu swojego wniosku Zarząd wskazał, że Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Piotrkowie Trybunalskim chcąc spełnić wymogi lokalowe i sanitarne, wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, sanitarnego                          i zdrowotnego, opracował program dostosowawczy, który 
realizowany jest w miarę posiadanych środków finansowych. Do spełnienia powyższego zadania, 
P.Z.O.Z. winien dokonać rozbudowy budynków szpitalnych, jak również przebudowę wewnętrznego 
układu komunikacyjnego. Do realizacji ww. zamierzeń niezbędne jest dysponowanie opisaną 
nieruchomością.  
W powyższym zakresie, w dniu 19 lutego 2013 r., podjęta została stosowna uchwała Zarządu Powiatu 
Piotrkowskiego.  
 
               Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( 
tekst jednolity z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z ustaw, 
nieruchomość może być przedmiotem darowizny na cele publiczne, a także przedmiotem darowizny 
dokonywanej między Skarbem Państwa a jednostką samorządu terytorialnego, a także między tymi 
jednostkami. W umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana. W przypadku 
niewykorzystania nieruchomości na ten cel darowizna podlega odwołaniu.  
Darowizny nieruchomości stanowiącej przedmiot własności jednostki samorządu terytorialnego 
dokonuje jej organ wykonawczy, za zgodą rady. Odstąpienie od odwołania darowizny może nastąpić za 
zgodą Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
 

Mając na uwadze fakt, iż Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej realizuje zadania związane z opieką zdrowotną 
obejmującą zarówno mieszkańców powiatu piotrkowskiego, jak i miasta Piotrkowa Trybunalskiego zdecydowano przekazać 
wnioskowaną działkę, w formie darowizny, na rzecz Powiatu Piotrkowskiego z przeznaczeniem na cel publiczny – budowa                 
i utrzymanie obiektów ochrony zdrowia (art. 6 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami).  
               Przygotowany projekt uchwały w sprawie dokonania, na rzecz Powiatu Piotrkowskiego, darowizny nieruchomości 
stanowiącej własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Roosevelta 5                       
z przeznaczeniem na cel publiczny, zdecydowano przedłożyć pod obrady Rady Miasta, po uprzednim jego zaopiniowaniu 
przez właściwe komisje problemowe. 

 
 

http://lponline.lexpolonica.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:%5B%7B%22lo_query_json%22:%22%5B%5C%22or%5C%22,%5B%5C%22eql%5C%22,%5C%22I_PUBLIKATOR%5C%22,%5C%22DzU19640160093%5C%22%5D,%5B%5C%22and%5C%22,%5B%5C%22string_eql%5C%22,%5C%22NR_TYTUL%5C%22,%5C%2233%5C%22,null,null%5D,%5B%5C%22and%5C%22,%5B%5C%22eq

