
projekt

UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 
z dnia r.

w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie cz$sci nieruchomosci 
zabudowanej, poiozonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. M.Curie-Sklodowskiej 3

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ..a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(tj. Dz.U. z2019 r. poz. 506, poz.1309) orazart. 13 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 23 ust.1 pkt 7a, art.25 ust.2 i 
art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (tj Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492, poz. 801, 
poz. 1309 i poz. 1589.) uchwala si^, co nast^puje:

§1.1. Wyraza si§ zgod§ na wydzierzawienie, na czas nieokreslony, cz$sci zabudowanej nieruchomosci 
stanowi^cej wiasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski, potozonej w Piotrkowie Trybunalskim 
przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej 3, oznaczonej w ewidencji gruntow obrebu 21 jako dziatka nr 151 
o pow. 1,0380ha.

2. Wyraza si$ zgod§ na odstqpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierzawy 
nieruchomosci, o ktorej mowa w ust. 1, na rzecz Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama 
Prochnika w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza s\§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zal^cznik do uchwaly Nr.................
Rady Miasta Piotrkowa trybunalskiego
zdnia...........................
ul. Maria Sklodowska-Curie 3



Uzasadnienie do projektu Uchwaty Rady Miasta w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie cz^sci 
nieruchomosci zabudowanej, poiozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. M.Curie-Sktodowskiej 3

Nieruchomosc polozona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Marii Curie-Sktodowskiej oznaczona w obr§bie 
21 numerem dziatki 151 w cz§sci o pow. 1,0380 ha jest przedmiotem umowy uzyczenia zawartej z Miejska 
Biblioteka Publiczn^im. Adama Prochnika na okres do dnia 3.01.2020 roku. Obecnie wptyn^l wniosek Dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej o wydzierzawienie, na czas nieokreslony, przedmiotowej nieruchomosci. 
Nieruchomosc obj$ta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru zawartego pomi^dzy 
ulicami Wojska Polskiego, M.Curie-Sktodowskiej, Starowarszawskq i Pereca. Pracownia Planowania 
Przestrzennego pozytywnie odniosta sip do mozliwosci oddania w dzierzawp czpsci dziatki nr 151 potozonej 
w liniach rozgraniczajpcych terenow 13 ZP - zieleh urz^dzona ogolnie dostppna i 14 U-ustugi publiczne 
i komercyjne, w szczegolnosci kulturalno-oswiatowe. Zgodnie z zapisami planu, dziatka nr 151 znajduje sip w 
strefie ochrony konserwatorskiej i archeologicznej. Znajduje sip rowniez w obszarze zabytkowego uktadu 
urbanistycznego srodmiescia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wpisanego do rejestru zabytkow decyzjpz dnia 
14.09.1967 r. znak KL.IV-680/482/67. W zwipzku z tym dziatania inwestycyjne na tym terenie, w tym zwipzane 
z ingerencj^w istniej^zieleh, wymagaj^uzgodnienia z Wojewodzkim Urzpdem Ochrony Zabytkow wlodzi. 
W zwi^zku z tym, ze umowa uzyczenia kohczy sip w dniu 3.01.2020 r., wtasciwym bpdzie zawarcie umowy 
dzierzawy na czas nieokreslony, ktora to umowa oprocz uprawnienia dzierzawcy do uzywania rzeczy, przewiduje 
ponadto uprawnienie dzierzawcy do pobierania pozytkow z rzeczy. Nowy sposob wtadania nieruchomosci^ 
pozwoli na nowoczesne zarzpdzanie obiektem i podejmowanie szeregu systematycznych dziatah, ktore majpna 
celu zagospodarowanie obiektu przez szesc dni w tygodniu.

Prezydent Miasta przyjpt przygotowany projekt uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na wydzierzawienie na-©kres- M 
czas nieokreslony, nieruchomosci potozonej przy ul. Marii Curie - Sktodowskiej i polecit przekazac go pod obrady 
Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu przez wtasciwe Komisje problemowe.
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