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UCHWAŁA  Nr  ............... 

 
 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ...................................... 
 

w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako 
działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha  
i nr 50/2 o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27). 
 
 
                           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r.          
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594) w związku z art. 25 
ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 102 poz. 651, zmiany: Dz. U. 2010 r. 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 115, poz. 673, Nr 130, poz. 762, Nr 106, poz. 622, 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)  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego        
u c h w a l a,  co następuje: 

                       
§ 1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraża zgodę na nabycie do zasobu 

gminnego niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim,           
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha 
(obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0,0253 ha 
(obręb 27). 

 
§  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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

do projektu uchwały w sprawie nabycia do zasobu gminnego niezabudowanej 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów 
jako działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha      
i nr 50/2  o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27). 
 
Na podstawie decyzji znak: PP.II.73310/141/05/06/07 z dnia 11.01.2007 r. ustalona została 
lokalizacja inwestycji celu publicznego polegająca na budowie fragmentu drogi gminnej                 
w Piotrkowie Trybunalskim (na odcinku od ulicy Słowackiego do ul. Wojska Polskiego) wraz           
z budową niezbędnej infrastruktury technicznej związanej z układem drogowym.  
W 2012 roku wystosowano do właścicieli posiadających działki wchodzące w linie 

rozgraniczające           w/w drogi – zapytanie, czy byliby ewentualnie skłonni zbyć do zasobu 

gminnego grunty niezbędne na realizację celu publicznego dotyczącego budowy drogi.  

Na dzień dzisiejszy zgodę na sprzedaż do zasobu gminnego wyrazili współwłaściciele działek        
nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26 o powierzchni 0,1073 ha i 50/2                     
o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27). 
 
Prezydent Miasta po zapoznaniu się z całością sprawy – uznał za celowe pozyskanie            

do zasobu gminnego, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej          

w ewidencji gruntów jako działki nr 170 o powierzchni 0,0670 ha (obręb 25), nr 26                   

o powierzchni 0,1073 ha i nr 50/2 o powierzchni 0,0253 ha (obręb 27). 

Ponadto przyjął przygotowany projekt uchwały w sprawie i polecił przekazać go pod obrady 
Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe komisje problemowe Rady Miasta. 

 
 
 
 
 
 
                         
                         
  

 


