
                                                                                                                                                                                             - projekt 

 
UCHWAŁA  NR ……………………. 

 
 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

 
z dnia ………………….. 

 
 
w sprawie wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie 
na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej            
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 20/26 – Owocowej 12-18, oznaczonej jako 
działka nr 89/18 o powierzchni 0,1184 ha  obręb 23. 
 
                        Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy 
wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 
(Dz. U. 1990 r. Nr 32 poz. 191, zmiany: Dz. U. Nr 43 poz. 253, Nr 92, poz. 541, 1991 r. Nr 34, 
poz. 151, 1992 r. Nr 6 poz. 20, 1993 r. Nr 40, poz. 180, 1994 r. Nr 1 poz. 3, Nr 65, poz. 285, 
1996 r. Nr 23 poz. 102, Nr 106 poz. 496, 1997 r. Nr 9 poz. 43, 2002 r., Nr 153 poz. 1271,  
2004 r. Nr 141 poz. 1492) oraz 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 zmiany: poz. 645, poz. 1318, 
Dz. U. 2014 r. poz. 379, poz. 1072)  Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  u c h w a l a,      
co następuje: 
  
§ 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego działającego w imieniu          

i na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski do wystąpienia do Wojewody Łódzkiego               
z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie gminie Miasto Piotrków Trybunalski własności 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 20/26 –   
Owocowej 12-18 oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 89/18 o powierzchni  
0,1184 ha obręb 23 

 

§  2.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa  Trybunalskiego. 
 
§ 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 wystąpienia do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem           
o  nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy Miasto Piotrków Trybunalski własności 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Szkolnej 20/26 – 
Owocowej 12-18, oznaczonej jako działka nr 89/18 o powierzchni 0,1184 ha  obręb 23. 
 
Nieruchomość położona w Piotrkowie Tryb. przy ul. Szkolnej 20/26 – Owocowej 12-18 
oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 89/18 o pow. 0,1184 ha w obrębie 23 stanowi 
własność Skarbu Państwa na podstawie księgi wieczystej KW Nr PT1P/00100687/7. 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: 
Słowackiego, Armii Krajowej, Wojska Polskiego, Staszica i terenów PKP w Piotrkowie 
Trybunalskim przyjętym Uchwałą Nr XVI/275/07 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
28 listopada 2007 r. oraz zmianą w/w miejscowego planu przyjętą Uchwałą Nr XLVIII/795/10 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 stycznia 2010 r. i zmianą przyjętą Uchwałą 
Nr XXX/570/13  Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 27 lutego 2013 r. - działka         
nr 89/18 obręb 23 położona jest  w terenie oznaczonym symbolem 30KS, tj. terenie obsługi 
komunikacji wraz z urządzeniami technicznymi. 
Na w/w działce urządzony jest ogólnodostępny parking przy skrzyżowaniu ulic Szkolna - 
Owocowa. 
 
Przedmiotowa nieruchomość nie podlega procesowi komunalizacji z mocy prawa. W/w działka 
wchodziła w skład nieruchomości, która została nabyta w 1976 r. na rzecz Skarbu Państwa       
z przeznaczeniem na rozbudowę Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim.  
Na mocy decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Sprawującego Funkcje 
Starosty wygaszono prawo trwałego zarządu sprawowanego przez Komendę Wojewódzką 
Policji w Łodzi do w/w działki, jako zbędnej na cel określony w decyzji o ustanowieniu trwałego 
zarządu (cele statutowe).  
Stosownie do przepisu art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające 
ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. 1990 r. 
Nr 32 poz. 191 ze zm.) – gminie, na jej wniosek może być przekazane mienie 
ogólnonarodowe (państwowe), jeżeli jest ono związane z realizacją jej zadań. Nabycie mienia 
następuje nieodpłatnie w drodze decyzji administracyjnej. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594          
ze zm.) m.in. do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu gminnych dróg, ulic, mostów, 
placów oraz organizacji ruchu drogowego.                                                              
 
Prezydent Miasta po zapoznaniu się z całością sprawy, podjął decyzję o wystąpieniu              
do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz  gminy Miasto 
Piotrków Trybunalski własności nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy           
ul. Szkolnej 20/26 – Owocowej 12-18, oznaczonej jako działka nr 89/18 o powierzchni      
0,1184 ha  obręb 23. 
 
Ponadto przyjął przygotowany w w/w sprawie projekt uchwały i polecił przekazać go pod 
obrady Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe komisje problemowe Rady 
Miasta. 
 


