
Projekt 

UCHWA ŁA Nr ... 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia .... 

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego 
zarządu nieruchomości ustanowionego na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 2348, z 2019 r. poz. 270, 
poz. 492, poz. 801) uchwala się  co następuje: 

Wyraża się  zgodę  na udzielenie 95% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa 
trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie nr 20, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/1 o powierzchni 0,0377 ha, objętej 
księgą  wieczystą  PT1P/00097318/4, stanowiącej własność  Gminy Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, oddanej w trwały zarząd Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim decyzją  Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: SPN.6844.34.2018 

z dnia 22 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem pod parking dla samochodów, na czas 
nieoznaczony. 

Wyraża się  zgodę  na udzielenie 95% bonifikaty od opiat rocznych z tytułu prawa 
trwałego zarządu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obrębie nr 24, 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 193/7 o powierzchni 0,1163 ha, objętej 
księgą  wieczystą  PT1P/00062490/9, stanowiącej własność  Gminy Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, oddanej w trwały zarząd Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim decyzją  Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znak: SPN.6844.35.2018 

z dnia 22 stycznia 2019 r. z przeznaczeniem pod parking dla samochodów, na czas 
nieoznaczony. 

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: 

ł. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 24 o powierzchni 0,1163 
ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 193/7, objętej księgą  wieczystą  
PT1P/00062490/9, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

2. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu prawa trwałego zarządu 
nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim w obr. 20 o powierzchni 0,0377 
ha, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 150/1, objętej księgą  wieczystą  
PT1P/00097318/4, dla Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim. 

Dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 
9 października 2018 r. złożył  wniosek o oddanie w trwały zarząd na czas nieoznaczony 
nieruchomości położonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kostromskiej 45 (dla działki 
oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 193/7 w obr. 24 o pow. 0,1163 ha) oraz przy ul. 
Bugajskiej 17 (dla działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 150/1 w obr. 20 o pow. 
0,0377 ha) z przeznaczeniem pod budowę  parkingu. 

Decyzjami z dnia 22 stycznia 2019 r. znak SPN.6844.35.2018 oraz znak SPN.6844.34.2018 
ustanowiono na czas nieoznaczony od dnia ł  lutego 2019 r. prawo trwałego zarządu 
w odniesieniu do ww. nieruchomości stanowiących własność  Gminy Miasto Piotrków 
Trybunalski na rzecz Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Tryb. Nieruchomości 
oddane zostały pod budowę  parkingu. 

Stosownie do treści art. 84 ust. 3 pkt ł  ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) właściwy organ może udzielić, za zgodą  
odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od opłat rocznych ustalonych 
zgodnie z przepisem art. 83 ust. 2, jeżeli nieruchomość  jest oddana na cele mieszkaniowe, na 

realizację  urządzeń  infrastruktury technicznej oraz innych celów publicznych. 

W myśl art. 6 pkt. ł  ustawy o gospodarce nieruchomościami, celem publicznym jest 
wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, 
utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń  
transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. 

Inwestycja, polegająca na budowie parkingu jest inwestycją  celu publicznego, wymienioną  
w art. 6 pkt ł) u.g.n., jako (...) budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych 
tych dróg, obiektów i urządzeń  transportu publicznego, a także łączności publicznej 

i sygnalizacji. Przepis ten należy analizować  łącznie z przepisem art. 2 pkt 5 u.p.z.p. 

stanowiącym, że przez inwestycję  celu publicznego należy rozumieć  działania o znaczeniu 

lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące 

realizację  celów, o których mowa w art. 6 u.g.n. (II OSK 1364/10 — z dn. 26.08.2010 r., 

IV SA/Wa 155/10 z dn. 17.03.2010 r.). 

Rozpatrując wniosek Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Piotrkowie 
Trybunalskim o udzielenie bonifikaty o odpłat rocznych z tytułu trwałego zarządu 

ustanowionego na powyższych nieruchomościach, Prezydent Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego po zapoznaniu się  z przygotowanymi w sprawie dokumentami zaaprobował  
wniosek i polecił  przygotować  projekt uchwały w sprawie i przekazać  pod obrady Rady 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po uprzednim zaopiniowaniu przez właściwe komisje 

problemowe. 
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