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UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci potozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przv ul. Kaiakowei.

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

poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) w zwi^zku 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) ucfcwa/a siq, co nastqpuje:

§ 1. Wyraza si? zgod? na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowiqcej wtasnosc gminy Miasto Piotrkow 

Trybunaiski, poiozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Kajakowej, oznaczonej w ewidencji gruntow obr. 18 jako 

dziatka nr 92/2 o powierzchni 0,3678 ha.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si? Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwata wchodzi w zycie z dniem podj?cia.
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Uzasadnienie do projektu uchwafy w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci potozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przv ul. Kaiakowei.

Nieruchomosc oznaczona w ewidencji gruntow obr. 18 jako dzialka numer 92/2 o powierzchni 0,3678 ha stanowi wtasnosc 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Do Urz^du Miasta wplyn^l wniosek osoby zainteresowanej nabyciem tej dziatki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla budownictwa jednorodzinnego Jeziorna II” - 

obszar polozony pomi^dzy ulic^ Wierzejsk^, lasem, ulic^ Sasanek, ul. Zawif^, ul. Jeziorn^ 75 I 82 oraz projektowan^ 

ul. Zeglarsk^", zatwierdzonym Uchwal^ Nr IX/133/99 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 marca 1999 r. 

(Dz.Urz.Wojlodzkiego z dnia 23 czerwca 1999 r. Nr 78, poz. 916) dzialka nr 92/2 polozona przy ul. Kajakowej znajduje si§ 

na terenie oznaczonym symbolem ZL - zieleh lesna jako podstawowe przeznaczenie terenu z obowi^zuj^cym zakazem 

zabudowy.

Sprawa zagospodarowania opisanej nieruchomosci byla przedmiotem analizy urbanistycznej, zakohczonej wydaniem przez 

Pracowni? Planowania Przestrzennego opinii PPP.41101.1.38.2019 z dnia 30 pazdziernika 2019 r., w ktorej wskazano 

mozliwosc jej sprzedazy. Merytoryczne referaty nie wniosly zastrzezeh co do mozliwosci sprzedazy ww. dziatki.

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

przeznaczyc j^do sprzedazy. Ponadto przyj^l przygotowany w sprawie projekt uchwaly i zdecydowal przekazac go pod obrady 

Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez wlasciwe komisje problemowe.
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