
                                                                                                                                                          projekt                                                                                       

U C H W A Ł A     Nr   ……………….                                     

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

 z dnia  ……………………….   

 

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej  nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 numerem 
działki 307/3 o powierzchni  0,8000 ha .  
              
 

             Na   podstawie   art.  18  ust.  2   pkt  9  lit.  "a"  ustawy       z  dnia   8  marca 1990 r. o  samorządzie  

gminnym ( tekst  jednolity:  Dz. U.  2016 r.,  poz. 446  zmiany: Dz. U.  2016 r.,  poz. 1579,  poz. 1948 

z 2017 r. poz. 730 i poz. 935 )   u c h w a l a    się,  co następuje: 

 
§ 1.Wyraża się  zgodę   na  nabycie do gminnego zasobu  niezabudowanej nieruchomości  położonej  
       w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 14 numerem działki 307/3  
       o powierzchni  0,8000 ha .  
      
        
§ 2.Wykonanie  uchwały powierza  się Prezydentowi Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego, w tym  zawarcie   
      umowy w formie aktu notarialnego. 
 

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 

niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji 

gruntów obrębu 14 numerem działki  nr 307/3  o powierzchni  0,8000 ha. 

 

 

Właściciele  nieruchomości  położonej  w  Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Topolowej 21, w obrębie 14,  

oznaczonej  w  ewidencji gruntów  nr działki 307/2 o powierzchni  1,1585 ha ( Kw nr PT1P/00109334/0 ) 

wystąpili  z ofertą sprzedaży części działki o powierzchni  ca  0, 8000 ha   na rzecz gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski. 

Przedmiotowa  nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem  zagospodarowania  przestrzennego. 

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego oraz Zmianą Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wnioskowany obszar  położony jest   w terenie MN – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Mając na uwadze powyższe Pracownia  Planowania Przestrzennego  zaopiniowała pozytywnie nabycie 

przedmiotowej  części działki do  gminnego zasobu nieruchomości. 

Komórki merytoryczne Urzędu Miasta również pozytywnie zaopiniowały nabycie części działki 307/2 

o powierzchni ca 0,8000 ha do zasobu gminnego. 

 

W wyniku przeprowadzonej procedury podziałowej wydzielono działkę nr 307/3 o powierzchni 0,8000 ha. 

Przedmiotowa działka  od strony wschodniej bezpośrednio graniczy z działkami gminnymi oznaczonymi 

numerami 306/5 i 306/2 obręb 14. 

Wobec faktu położenia nieruchomości na obszarze dla którego Studium przewiduje zabudowę 

mieszkaniową jednorodzinną – działka ta może być w przyszłości  przydatna Gminie na potrzeby realizacji 

zabudowy. 

 

 

Mając na uwadze  przeznaczenie  działki oraz bezpośrednie sąsiedztwo terenów gminnych - 

Prezydent Miasta przychylił  się do propozycji właścicieli w zakresie pozyskania działki nr 307/3  

o powierzchni 0,8000 ha z obrębu 14 do zasobu gminnego. Ponadto przyjął przygotowany  

w sprawie projekt uchwały i zdecydował przekazać go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim 

zaopiniowaniu przez właściwe komisje problemowe. 

 


