
Projekt                                                                                       
 

U C H W A Ł A   NR …………..  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia ………………..  

 

 

w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki oznaczonej numerem 
2/658 położonej w obrębie 28 przy ul. Jedności Narodowej 7f. 
   

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz. 1774, poz. 1777, z 2016 r. poz. 65), 18 ust. 2 
pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (Dz.U. z 2016 r. 
poz.446) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy 

użytkowania wieczystego działki położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie 28 

oznaczonej numerem działki 2/658 o pow. 0,0031 ha. 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

  



Uzasadnienie 
 

do projektu uchwały w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego 
działki 2/658 w obrębie 28 o pow. 0,0031 ha. 

 

Część nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, a oddanej 

w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym, położonej przy ul. Jedności Narodowej 7f oznaczonej jako 

działka 2/646 w obrębie 28 została zajęta pod chodnik ul. Jedności Narodowej. 

   Zarówno Pracownia Planowania Przestrzennego jak i Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 

wskazały, iż należy dążyć do uregulowania stanu własności nieruchomości                      i najbardziej 

zasadne będzie wydzielenie z niej części zajętej pod chodnik. 

 W celu uregulowania zaistniałej sytuacji i doprowadzenia do zgodności stanu prawnego ze 

stanem faktycznym przeprowadzona została procedura podziałowa działki 2/646 w obrębie 28, w 

wyniku której powstała m.in. działka 2/658 o pow. 0,0031 ha (działka zajęta pod chodnik).  

 

 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego po zapoznaniu się                                            
z przygotowanymi w sprawie dokumentami postanowił przyjąć projekt uchwały                          
w sprawie rozwiązania umowy użytkowania wieczystego działki nr 2/658 w obrębie 28 
o pow. 0,0031 ha i skierować go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu 
przez właściwe komisje Rady Miasta. 
 
Środki finansowe na ten cel zabezpieczone zostały w budżecie miasta na poddziałaniu SPN-04/G 

Regulacja stanów prawnych nieruchomości gminnych. 

  

 


