
 
 

U C H W A Ł A   NR ……………….  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ……………….. 2015 r.  

 

 

w sprawie nabycia na rzecz Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności 
nieruchomości położonej w obrębie 27, oznaczonej numerem działki 101/4.  
   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                             
o  samorządzie  gminnym (Dz.U.2013.594 j.t.; zm. Dz.U.2013.645, Dz.U.2013.1318,  
Dz.U.2014.379, Dz.U.2014.1072) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.; zm. Dz.U.2014.659, 
Dz.U.2014.805, Dz.U.2014.822, Dz.U.2014.906) Rada Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego 

 
 
 

u c h w a l a,   co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraża zgodę na nabycie na rzecz 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prawa własności nieruchomości położonej w 

Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 27 oznaczonej numerem działki 101/4 o pow. 

0,0183 ha. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

  



Uzasadnienie 

 

do projektu uchwały w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Piotrków Trybunalski 

działki w obrębie 27 oznaczonej numerem 101/4 o pow. 0,0183 ha. 

 

Część nieruchomości prywatnej położonej przy ulicy Folwarcznej 6 oznaczonej w 

obrębie 27 numerem działki 101/2 zajęta została pod pas drogowy Al. Concordii w ramach 

inwestycji polegającej na budowie trasy N-S na odcinku od ul. Słowackiego do ul. 

Dmowskiego, realizowanej w latach 2003-2005 

 Wobec powyższego przeprowadzona została procedura podziałowa działki 101/2 w 

obrębie 27, w wyniku której powstała m.in. działka 101/4 o pow. 0,0183 ha (działka zajęta 

pod pas drogowy Al. Concordii). W celu uregulowania zaistniałej sytuacji i doprowadzenia 

do zgodności stanu prawnego ze stanem faktycznym zasadne jest nabycie przedmiotowej 

działki na rzecz Miasta. 

Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie miasta na zadaniu 

RIM65 zobowiązania wynikające z wcześniejszych inwestycji na terenie miasta dział 900 

rozdział 90095 § 4300. 

  Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po zapoznaniu się z przygotowanymi w 

sprawie dokumentami postanowił przyjąć projekt uchwały i skierować go pod obrady Rady 

Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe komisje Rady Miasta. 

 


