
projekt 
 

 
U C H W A Ł A  Nr                /15       

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
 

z dnia                       2015 r. 
 

 
w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim 
oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 32. 

 
 
             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 2015 r. poz. 1515) w związku  13 ust. 
1, art. 28  i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1774, zmiany  poz. 1778)  Rada 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego   u c h w a l a,  co następuje: 

 
 

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 
zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej  
w ewidencji gruntów obrębu 32 numerem działki 19/24   powierzchni 0,0020 ha. 
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
  



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie sprzedaży, w drodze ustnego 
przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej 
 w Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 
32. 
 

Zabudowana nieruchomość położona w Piotrkowie Trybunalskim  oznaczona w  
ewidencji gruntów obrębu 32 numerem działki 19/24  o powierzchni 0,0020 ha, stanowi 
zasób Gminy Miasto Piotrków Trybunalski. 
Nieruchomość zabudowana jest boksem garażowym. 
Wnioskowany teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego natomiast zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przyjętym 
Uchwałą Nr XLIX/837/06 Rady Miasta w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 29 marca 2006 
r. ze zmianą przyjętą Uchwałą Nr XIV/297/11 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z 
dnia 30.11.2011 r. działka położona jest w terenach  MN – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 
W związku z powyższym przygotowany został projekt uchwały w sprawie sprzedaży, w 
drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej  w 

Piotrkowie Trybunalskim oznaczonej numerem działki 19/24 w obrębie 32. 
 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przyjął przygotowany projekt uchwały  
i zdecydował przekazać go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez 
właściwe komisje problemowe. 
 
 


