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UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci 
polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalei 29.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawyz dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w zwiqzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. 

o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204, poz. 1509, poz. 2348, Dz.U. z 2019 r. poz. 270, poz. 492, 

poz. 801, poz. 1309, poz. 1589 i poz. 1716) uchwala sip, co nastqpuje:

§ 1. Wyraza s\p zgodp na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc gminy Miasto Piotrkow 

Trybunalski, polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29, oznaczonej w ewidencji gruntow obr. 23 jako 

dzialka nr 119/3 o pow.0,0387 ha.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie do projektu uchwaly w sprawie sprzedazy nieruchomosci polozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy ul. Niecatei 29.

Nieruchomosc polozona w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Niecalej 29, oznaczona w ewidencji gruntow obr. 23 jako 

dzialka nr 119/3 o pow.0,0378 ha stanowi wfasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Slowackiego, Armii Krajowej, Wojska 

Polskiego, Staszica i terenow PKP w Piotrkowie Trybunalskim, przedmiotowa nieruchomosc znajduje si§ w terenie 

oznaczonym symbolem 9MS - zabudowa wielofunkcyjna srodmiejska.

Z uwagi na przeznaczenie okreslone w planie miejscowym, teren ten moze bye propozycj^dla potencjalnych 

inwestorow i uzupelni ofert$ nieruchomosci gminnych oferowanych do sprzedazy.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpatruj^c spraw$ zagospodarowania powyzszej nieruchomosci, 

zdecydowal przeznaczyc j^do sprzedazy. Ponadto przyjql przygotowany w sprawie projekt uchwaty i zdecydowal przekazac 

go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez wlasciwe komisje problemowe.
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