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UCHWAŁA  Nr ....................  
 

RADY MIASTA  PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 
 

z dnia ....................... 2014 r. 
 

w sprawie  wyrażenia zgody na użyczenie  części zabudowanej nieruchomości, położonej  
w Piotrkowie Trybunalskim przy  

ul. Dworskiej  
 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity. z 2013 r. poz. 594  zmiany: poz. 645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust. 1  
w związku z art. 11 ust. 2,  art. 23 ust.1 pkt 7a, art.25 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 518 ) Rada Miasta  Piotrkowa 
Trybunalskiego  u c h w a l a,    co  następuje: 

 
 
§ 1. Wyraża się zgodę na użyczenie, na okres 10 lat,  na rzecz Stowarzyszenia Koło Pomocy Dzieciom 
       Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim, części zabudowanej nieruchomości stanowiącej  
       własność Gminy Piotrków  Trybunalski, położonej w Piotrkowie  Trybunalskim przy ul. Dworskiej,    
       oznaczonej   w ewidencji gruntów obr. 29 jako działka nr 192/1, o powierzchni 0,1200 ha, której  
       granice dzierżawy określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

 

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

 

§  3.  Uchwała  wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
  

  



 
Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miasta w sprawie  użyczenia, na okres 10 lat, części 
nieruchomości zabudowanej, ozn. nr działki 192/1 położonej w Piotrkowie Tryb. przy  
ul. Dworskiej. 
 
 
 

Stowarzyszenie Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim złożyło wniosek 

doprecyzowany w dniu 24.04.2014 r. o użyczenie opisanego budynku, na okres 10 lat,  

z przeznaczeniem na prowadzenie terapii zajęciowej i rehabilitacji ruchowej osób niepełnosprawnych  

z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Piotrkowie Trybunalskim.  

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i realizuje zadania z zakresu polityki społecznej  
skierowanej do osób niepełnosprawnych. 
Pomieszczenia, w których obecnie prowadzone są warsztaty terapii zajęciowej nie dają możliwości  rozbudowy  
o kolejne grupy, a 95 % uczestników terapii zajęciowej to mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego. 
Na wnioskowanej nieruchomości znajduje się budynek biurowy (dawna siedziba Zarządu Dróg  

i Utrzymania Miasta) o powierzchni biurowej – 260,34 m2, powierzchni pomocniczej – 11,28 m2,  

i powierzchni komunikacyjnej – 65,49 m2. 

W budynku znajduje się instalacja elektryczna, wodociągowa, kanalizacyjna, komputerowa, telekomunikacyjna, 

centralnego ogrzewania z węzła lokalnego (piec na olej opałowy). 

 

 

Prezydent   Miasta   przyjął    przygotowany   projekt   uchwały   w   sprawie użyczenia, na okres 10 lat, części 
nieruchomości zabudowanej, ozn. nr działki 192/1 położonej w Piotrkowie Tryb. przy  
ul. Dworskiej i polecił  przekazać go pod obrady Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe 
Komisje problemowe. 
 

 
 
 
 
Piotrków Tryb. dnia       .06.2014 r. 
 
 

 


