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UCHWAŁA Nr 	 

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 	  

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości 
położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej nr działki 91/27. 

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) uchwala się, co następuje: 

§ 1 „Wyrażą  się  zgodę  na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomości położonej 
w Piotrkowie Trybunalskim, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 18 numerem działki 
91/27 o powierzchni 0,0825 ha. 

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

§ &Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 
niezabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim, w obrębie 18, oznaczonej 
nr działki 91/27. 

Zgodnie ze Zmianą  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa 
jednorodzinnego „Jeziorna II" — obszar położony pomiędzy: ul. Wierzejską, lasem, ul. Sasanek, ul. 
Zawiłą, ul. Jeziorną  75 182 i projektowaną  ulicą  Żeglarską  działka nr 91/27 obręb 18 znajduje się  
w terenie oznaczonym symbolem MN, o następujących ustaleniach — mieszkalnictwo jednorodzinne 
w formie zabudowy wolnostojącej —jako podstawowe przeznaczenie terenu. 
Przedmiotowa działka to pas gruntu pomiędzy działkami stanowiącymi własność  miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, a ul. Goździków. 
Na dzień  dzisiejszy działki gminne oznaczone nr 91/38,91/39 i 91/40 obręb 18 nie posiadają  
bezpośredniego dostępu do drogi, co utrudnia możliwość  ich zagospodarowania. Pozyskanie działki 
nr 91/27 jako elementu w strukturze przestrzennej warunkuje możliwość  zagospodarowania terenu 
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Właściciel działki nr 91/27 wyraża zgodę  na jej sprzedaż  do zasobu gminnego. 

Prezydent Miasta po zapoznaniu się  z całością  sprawy uznał  za zasadne nabycie ww. dziatki do 
zasobu gminnego. Ponadto przyjął  przygotowany w sprawie projekt uchwały i zdecydował  przekazać  go 
pod obrady Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu poprzez właściwe komisje problemowe Rady Miasta. 
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