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UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  nieruchomości położonej 

w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej. 

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

( Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ) w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, poz.1509, poz.2348, z 2019 r. poz.270, poz. 492, poz.801 ) 

uch wala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się  zgodę  na sprzedaż, nieruchomości stanowiącej własność  gminy Miasto Piotrków 

Trybunalski, oznaczonej w ewidencji gruntów obr. 10 jako działka nr 391/26 o pow.0,0196 ha, 

położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej. 

Wykonanie uchwały powierza się  Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż  

nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej.  

Nieruchomość  położona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Piaskowej, oznaczona w obr. 10 jako 

działka numer 391/26 o powierzchni 0,0196 ha, stanowi własność  gminy Miasto Piotrków Trybunalski. 

Z wnioskiem o nabycie ww. działki wystąpił  właściciel przyległej nieruchomości oznaczonej nr 

działki 392/46, w celu poprawienia warunków jej zagospodarowania. 

Pracownia Planowania Przestrzennego pozytywnie zaopiniowała możliwość  zbycia działki nr 

391/26, na poprawę  warunków zagospodarowania działki nr 392/46. Mając na uwadze parametry 

i położenie działki gminnej, jak również  ustalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego Pracownia wskazała, iż  nie stanowi ona samodzielnej działki budowlanej, a może 

poprawić  warunki zagospodarowania działki sąsiedniej. 

W opisanej sytuacji spełnione zostały przesłanki wynikające z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w oparciu o który nastąpić  może zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym. 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpatrując sprawę  zagospodarowania powyższej 

nieruchomości, zdecydował  przeznaczyć  ją  do sprzedaży. Ponadto przyjął  przygotowany w sprawie 

projekt uchwały i zdecydował  przekazać  go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez 

właściwe komisje problemowe. 
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