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UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci potozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy Aleiach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trvbunalskieqo.

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) ucbwa/a siq, co nastqpuje:

§ 1. Wyraza si? zgod? na sprzedaz niezabudowanej nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc gminy Miasto Piotrkow 

Trybunalski, potozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, 
oznaczonej w ewidencji gruntow obr. 25 jako dziatki nr: 160/6,161/7 i 162/3 o t^cznej powierzchni 0,6669 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 uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci pofozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przy Aleiach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trvbunalskieqo.

Miasto Piotrkow Trybunalski dysponuje prawem wtasnosci kompleksu nieruchomosci skladajqcego si^ z dziatek nr: 160/6, 

161/7 i 162/3 o f^cznej powierzchni 0,6669 ha, polozonego przy Alejach 800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Wyzej wymieniona nieruchomosc potozona jest w terenie, dla ktorego nie obowi^zuje miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego, ani tez nie zostata wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosownie do ustaleh „Studium uwarunkowah i kierunkow zagospodarowania przestrzennego" dzialki potozone przy Alejach 

800 Lecia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajduj^si§ na terenie jednostki urbanistycznej okreslonej symbolem U/MN - 

ustugi komercyjne z dopuszczaln^ zabudowy mieszkaniow^ jednorodzinn^.
Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania 

nieruchomosci ustala wlasciwy organ w decyzji administracyjnej, na wniosek inwestora.

Z uwagi na polozenie, parametry geometryczne, mozliwosc zagospodarowania na cele komercyjne, dost^p do infrastruktury 

technicznej oraz drogi publicznej przedmiotowe nieruchomosci stanowi^ atrakcyjny teren inwestycyjny, ktory moze bye 

ciekaw^ 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 przyjqi przygotowany w sprawie projekt uchwaly i zdecydowal przekazac go pod obrady 

Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez wlasciwe komisje problemowe.

KIEROWNIK 
Referatu Gos 
Nieruchopw eftiuipN ] MIASTA

sciami ■ t^/rybunaiskiego

Ancirdl Kzcoerek

INSPEKTOR
PiotrkC mu'

Agnieszka Kosela
Eltbii* K'&tmlabk



Li
IBB

i

I\'#n

i
190

0 191

m3

h
m3

192

193
1625

m391 91

m3
19«

195 m3 8

196

11

a 197

1
ii m3

3198

199 !m3
S

m3

200
?;

I
pi

j 163

I2

I

i r
&

271

\
"r
I

Urvvista

r—

I
i

170

/

___ [_ 312'1/
311

ZaremOVmu"'3RooOo Zy9'

TwardoslawicV"


