
- p r o j e k t -  

UCHWAŁA  Nr    
 

RADY  MIASTA PIOTRKOWA  TRYBUNALSKIEGO 

 
z dnia    

               
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, nieruchomości położonej  

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci  Polskich 26 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia 

umowy dzierżawy. 

 
 

 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 2016 r. poz. 446, zmiany: Dz.U. z 2016 r. poz. 1579  i  poz. 1948, Dz.U. z 2017 r., poz. 730                

i poz. 935)  )  i art. 37 ust. 4  ustawy z  dnia  21  sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.  

z 2016 r., poz. 2147, zmiany: Dz.U. z 2016 r., poz. 2260, Dz.U. z 2017 r., poz. 820)   u c h w a l a  się ,  co następuje: 

 

 
§ 1.1. Wyraża się zgodę na zawarcie przez Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na okres 10 lat,  

             z właścicielem nieruchomości sąsiedniej położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 24,  

             oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 93, umowy dzierżawy nieruchomości położonej  

             w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako działka nr 94/1  

             o powierzchni 0,1211 ha i część działki nr 95 o powierzchni 0,1580 ha. 

             Granice dzierżawy określa załącznik graficzny nr 1, stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

 

        2. Wyraża  się  zgodę  na  odstąpienie  od  obowiązku  przetargowego  trybu zawarcia, na okres 10 lat, umowy  

            dzierżawy  nieruchomości, o której mowa w ust. 1.  

 

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr XLVII/823/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie  

        przeznaczenia do sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości stanowiącej własność  

        Miasta  Piotrkowa Trybunalskiego położonej w Piotrkowie Trybunalskim  przy ul. Dzieci Polskich. 

 

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

 

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 



Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na 
okres 10 lat, nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci  Polskich 26  i 
odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 
 

 

 Działka nr 94/1 i część działki nr 95 stanowiące zasób gminy Miasto Piotrków Trybunalski były 

przedmiotem kilkukrotnie zawieranych - na okres 3 lat - umów dzierżawy z właścicielem bezpośrednio 

przyległej nieruchomości położonej przy ul. Dzieci Polskich 24 (obr. 34, działka nr 93),  

z przeznaczeniem na teren rekreacyjny zielony.  

W trakcie trwania ostatniej umowy dzierżawy, dzierżawca nieruchomości wystąpił z wnioskiem  

o nabycie jednej z dzierżawionych działek, tj.  działki nr 94/1 o pow. 0,1211 ha, na własność. Stosowna 

procedura w tym zakresie prowadzona była w oparciu o Uchwałę XLVII/823/14 Rady Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości przy ul. Dzieci Polskich. 

Nieruchomość była przedmiotem czterech przetargów, w wyniku których nie udało się wyłonić 

kandydata na jej nabycie. Przetargi zakończone zostały wynikiem negatywnym.   

             W toku prowadzonej procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, po III przetargu 

zakończonym wynikiem negatywnym, do Urzędu Miasta złożony został wniosek  o wydzierżawienie 

nieruchomości obejmującej: działkę nr 94/1 i część działki nr 95 na okres 10 lat, z przeznaczeniem na 

teren rekreacyjny zielony. Wniosek ten pochodzi od właściciela nieruchomości położonej przy ul. Dzieci 

Polskich 24. 

Dotychczas prowadzone działania w kierunku sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu 

oraz zachowania potencjalnych zainteresowanych tą nieruchomością, którzy przystępują do przetargu, 

lecz nie oferują minimalnego postąpienia ponad cenę wywoławczą wskazują, że ustalenie jej nabywcy 

jest mało prawdopodobne. Z uwagi na powyższe zdecydowano odstąpić od sprzedaży przedmiotowej 

nieruchomości i przeznaczyć ją do wydzierżawienia, na okres 10 lat, na rzecz dotychczasowego 

dzierżawcy. W opisanej sytuacji konieczne jest wycofanie z obrotu prawnego Uchwały Nr XLVII/823/14 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 24 września 2014 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

przy ul. Dzieci Polskich, poprzez jej uchylenie. 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 

jednorodzinnego w Piotrkowie Trybunalskim w rejonie ulic: Wodnej, Sulejowskiej, Dziewiarskiej, działki 

nr: 94/1 i 95 obręb 34 położone przy ul. Dzieci Polskich, znajdują się w jednostce urbanistycznej  ZN – 

zieleń urządzona. Zapisy powołanego planu w odniesieniu do jednostki ZN zawierają szczególne 

obostrzenia co do możliwości wykorzystania przedmiotowego terenu, w szczególności  dotyczy to 

zakazu lokalizacji obiektów kubaturowych i ogrodzeń.     

Kilkuletnia dzierżawa działek gminnych przy ul. Dzieci Polskich 26 przez właściciela sąsiedniej 

nieruchomości i poczynione przez niego starania mające na celu doprowadzenie terenu do obecnego 

stanu, tj. uporządkowanego terenu rekreacyjnego zielonego, gwarantują w przyszłości prawidłowe 

zagospodarowanie i wykorzystanie działek na funkcje określone w planie miejscowym.  Z uwagi na 

powyższe, zasadne jest zawarcie umowy dzierżawy z właścicielem nieruchomości sąsiedniej położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 24, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 34 jako 

działka nr 93 i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. Wydzierżawienie 

nieruchomości na 10 lat przysporzy Miastu korzyści w postaci zagospodarowanej nieruchomości i 

właściwej estetykę tego fragmentu miasta bez konieczności angażowania środków finansowych na  

utrzymanie czystości czy wykaszanie terenu, a także regularne wpływy do budżetu z tytułu czynszu 

dzierżawnego oraz podatku od nieruchomości. Dla dotychczasowego posiadacza wieloletnia dzierżawa 

nieruchomości oznacza natomiast stabilność i niezakłócone korzystanie z gruntu w okresie, na który 

została zawarta. 



Zarówno Pracownia Planowania Przestrzennego, jak również merytoryczne referaty pozytywnie 

wypowiedziały się w sprawie wydzierżawienia nieruchomości na okres 10 lat, na zieleń. 

         Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 18 ust. 1 pkt 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym, w opisanej sytuacji konieczne jest przygotowanie projektu uchwały Rady Miasta 

w sprawie przeznaczenia przedmiotowej nieruchomości do dzierżawy,  na okres powyżej 3 lat. Zgodnie 

z art. 37 ust. 4 powołanej ustawy, zawarcie umów dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub 

na czas nieoznaczony, następuje w drodze przetargu. Rada Miasta może wyrazić zgodę na odstąpienie 

od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. 

 

 Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpatrując kompleksowo sprawę 

zagospodarowania opisanej wyżej nieruchomości  zdecydował przedłożyć pod obrady Rady Miasta 

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy, na okres 10 lat, 

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Dzieci Polskich 26   

i odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, po uprzednim zaopiniowaniu go 

przez właściwe komisje problemowe. 

 
 
   
 


