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UCHWAtA Nr ...
RADY Ml ASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia ...

w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od optat rocznych z tytutu trwatego 
zarz^du nleruchomosci ustanowionegp na rzecz Zarzqdu Drog i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571) oraz 11 ust. 2 oraz art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204, 2348, 
z,2019 r. poz. 270, 492, 801, 1309,1589,1716) uchwala si$, co nast^puje:

§ 1. Wyraza si^ zgod^ na udzielenie 95% bonifikaty od optat rocznych z tytutu prawa 
trwatego zarzqdu nieruchomosci^ potozonq w Piotrkowie Trybunalskim w obr^bie nr 20, 
oznaczonq w ewidencji gruntow numerem dziatki 156/2 o powierzchni 0,3762 ha, obj^t^ 
ksi^gq wieczysts PT1P/00113700/8, wchodzqcq w sktad gminnego zasobu nieruchomosci 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oddanq w trwaty zarzqd Zarz^dowi Drog i Utrzymania 
Miasta w Piotrkowie Trybunalskim decyzj^ Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
znak: SPN.6844.4.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. z przeznaczeniem na cele statutowe 
wykonywane przez t§ jednostk^ organizacyjnq, tj.:

1) organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystosci i porz^dku na terenie skweru,

2) organizowanie i nadzorowanie piel^gnacji zieleni, usuwania i sadzenia drzew 
i krzewow na terenie skweru,

3) zainstalowanie stacji piotrkowskiego roweru miejskiego na terenie skweru 
(powierzchnia ok. 36 m2) i kompleksowa obstuga systemu rowerowego.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza siQ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie do projektu uchwaty w sprawie wyrazenia zgody na udzielenie bonifikaty od 
optat rocznych z tytutu trwatego zarzqdu nieruchomosci ustanowionego na rzecz Zarz^du 
Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Dyrektor Zarzgdu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 26 marca 2019 r. 
ztozyt wniosek o oddanie w trwaty zarzqd na czas nieoznaczony nieruchomosci potozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Wyzwolenia 1 (dla dziatki oznaczonej w ewidencji gruntow 
numerem 156/2 w obr. 20 o pow. 0,3762 ha). Nast^pnie pismem z dnia 11 czerwca 2019 r. znak 
DK.4420.36.3.2019 zawnioskowat o udzielenie bonifikaty w wysokosci 95% od optat rocznych 
z tytutu prawa trwatego zarzqdu.

Decyzjs z dnia 18 czerwca 2019 r. znak SPN.6844.4.2019 ustanowiono na czas nieoznaczony od 
dnia 1 lipca 2019 r. prawo trwatego zarzqdu na rzecz Zarz^du Drog i Utrzymania Miasta 
w Piotrkowie Trybunalskim w odniesieniu do nieruchomosci oznaczonej numerem dziatki 156/2 
w obr. 20 stanowiqcej wtasnosc Miasta Piotrkow Trybunalski. Nieruchomosc oddana zostata 
w trwaty zarz^d na cele statutowe wykonywane przez jednostk$, tj.:

„ 1. Organizowanie i nadzorowanie utrzymania czystosci i porzqdku na terenie skweru.

2. Organizowanie i nadzorowanie piel^gnacji zieleni, usuwania i sadzenia drzew 
i krzewow na terenie skweru.

3. Zainstalowanie stacji piotrkowskiego roweru miejskiego na terenie skweru (powierzchnia 
ok. 36 m2) i kompleksowa obstuga systemu rowerowego."

Stosownie do tresci art. 84 ust. 3 pkt 1 ustawy z dn. 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami {Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) wtasciwy organ moze udzielic, za zgod^ 
odpowiednio wojewody albo rady lub sejmiku, bonifikaty od optat rocznych ustalonych zgodnie 
z przepisem art. 83 ust. 2, jezeli nieruchomosc jest oddana na cele mieszkaniowe, na realizacjs 
urz$dzeh infrastruktury technicznej oraz innych celow publicznych.

W mysl art. 6 pkt. 9c ustawy o gospodarce nieruchomosciami, celem publicznym jest wydzielanie 
gruntow pod publicznie dostepne samorzadowe: ciagi piesze, place, parki, promenady lub 
bulwary, a takze ich urzadzanie, w tym budowa lub przebudowa.

Inwestycja, polegajaca na zainstalowaniu stacji piotrkowskiego roweru miejskiego na terenie 
skweru {powierzchnia ok. 36 m2) i kompleksowa obstuga systemu rowerowego jest inwestycja 
celu publicznego, wymieniona w art. 6 pkt 9c) cyt. ustawy i polega m.in. na urzadzeniu 
istniejacego terenu zielonego, tj. placu w urzadzenia zapewniajace kompleksowa obstuga 
systemu rowerowego. Ponadto, inwestycja jest zgodna z zapis art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz., 1945 ze 
zm.) stanowiacym, ze przez inwestycie celu publicznego nalezy rozumiec dziatania o znaczeniu 
lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym {powiatowym, wojewodzkim i krajowym), stanowiace 
realizacie celow, o ktbrych mowa w art. 6 u.g.n. (II OSK 1364/10 - z dn. 26.08.2010 r., IV SA/Wa 
155/10 zdn. 17.03.2010 r.).

Rozpatrujac wniosek Dyrektora Zarzadu Drog i Utrzymania Miasta w Piotrkowie Trybunalskim 
o udzielenie bonifikaty od optaty rocznej z tytutu trwatego zarzadu ustanowionego na 
nieruchomosci opisanej powyzej, Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po zapoznaniu sia 
z przygotowanymi w sprawie dokumentami zaaprobowat wniosek i polecit przygotowac projekt 
uchwaty w sprawie i przekazac pod obrady Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, po uprzednim 
rozpoznaniu przez wtasciwe komisje problemowe.
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