
projekt

UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

zdnia

w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci 
potozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca1990r.o samorz^dzie 
gminnym ( Dz. U. 2019 r., poz. 506zmianapoz.1309i poz. 1696) uchwala si?, co nast?puje:

§1.Wyrazasi? zgod? na nabycie do gminnego zasobu niezabudowanej nieruchomosci potozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej, oznaczonej w ewidencji gruntow obr?bu 17 numerem 
dziatki 327 o powierzchni 0,0342 ha.

§2,Wykonanie uchwaiy powierza si? Prezydentowi Miasta PiotrkowaTrybunalskiego.

§ 3.Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia,
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Uzasadnienie do projektu uchwafy w sprawie wyrazenia zgody na nabycie do gminnego zasobu 
niezabudowanej nieruchomosci poiozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wierzejskiej.

Do Urz^du Miasta wplyn^l wniosek o wykup nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy 
Wierzejskiej, oznaczonej nrdziatki 327 o powierzchni 0,0342 ha, obr^b 17.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim obejmujqcym 
obszar zawarty pomi^dzy ulicami; Wolborsk^, Podlesn^, Wierzejsk^ oraz projektowan^ Z1/2 okreslon^ 
miejscowym ogolnym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego, dzialka nr 327 
obr$b 17 znajduje si^ w terenie oznaczonym symbolem 1KZ1/2 - ul. Wierzejska.

Maj^c na uwadze ustalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Pracownia Planowania 
Przestrzennego zaopiniowata pozytywnie nabycie przedmiotowej dzialki do gminnego zasobu nieruchomosci na 
cel publiczny-droga zbiorcza 1KZ,

Stan prawny dzialki nr 327 jest uregulowany. Dla przedmiotowej dzialki prowadzona jest ksi§ga wieczysta.

Prezydent Miasta po zapoznaniu si$ z caiosci^ sprawy uznal za zasadne nabycie ww. dzialki do zasobu 
gminnego. Ponadto przyj^t przygotowany w sprawie projekt uchwaly i zdecydowal przekazac go pod 
obrady Rady Miasta po uprzednim zaopiniowaniu poprzez wlasciwe komisje problemowe Rady Miasta.
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