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UCHWALANr 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

2020 r

120

zdnia

w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomosci pomi^dzy Miastem Piotrkow 
Trybunalski a osobami fizycznymi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 i 1571) w zwi^zku 
z art. 13 ust.1 i art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65, poz. 284) uchwala si$, co nast^puje:

§1.

Wyraza si$ zgod§ na zamiany niezabudowanej nieruchomosci potozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej, oznaczonej w obr^bie 29 numerami 
dziatek 61/8, 61/10 i 61/12 o t^cznej powierzchni 0,0225 ha, stanowi^cej wtasnosc 
Miasta Piotrkow Trybunalski na niezabudowan^ nieruchomosc potozonq w Piotrkowie 
Trybunalskim przy ul. Podmiejskiej, oznaczonq w obr^bie 29 numerami dziatek 62/3 
i 63/1 o t^cznej powierzchni 0,0270 ha, stanowi^cej wtasnosc osob fizycznych.

§2.

Stosownie do tresci art. 15 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomosciami 
w przypadku nierownej wartosci zamienianych nieruchomosci stosuje si§ doptat§, 
ktorej wysokosc jest rowna wartosci zamienianych nieruchomosci.

§3.

Wykonanie uchwaty powierza si§ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§4.

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Uzasadnienie
do projektu uchwafy w sprawie zamiany niezabudowanych nieruchomosci pomi^dzy 
Miastem Piotrkow Trybunalski a osobami fizycznymi.

ze ziozonym do Urz§du Miasta wnioskiem, dotycz^cym 
doprowadzenia do zgodnosci przebiegu rowu melioracyjnego z jego faktycznym 
potozeniem, wykonany zostat pomiar przedmiotowego rowu. W wyniku powyzszego 
stwierdzono, ze cz§sc dziatki numer 61/6 i czesc dziatki numer 61/7 oraz cata dziatka 
numer 61/8 w obr^bie 29 wskazane w ewidencji jako uzytek W (row) b^d^ce obecnie 
wlasnosci^ Miasta Piotrkow Trybunalski, faktycznie stanowiq teren zagospodarowany 
jako parking i uzytkowane s^ przez wtascicieli dziatek przyleglych tj. dziatek numer 63 
oraz numer 62/2 w obr^bie 29. Jednoczesnie cz^sc dziatki numer 62/2 oraz cz§sc 
dziatki numer 63, b^d^ce wtasnosci^ osob fizycznych zaj§te s^ pod row melioracyjny. 
Wobec zaistniatej sytuacji zlecony zostat podziat ww. dziatek, majqcy na celu 
wydzielenie w terenie faktycznego przebiegu rowu melioracyjnego.
Zgodnie z wykonanym projektem podziatu oraz decyzj^ zatwierdzaj^c^ podziat 
wykazano, ze:

1. Dziatki powstate z podziatu dziatek o numerach 61/6 i 6/17, czyli numer 61/10 
i numer 61/12 oraz cata dziatka numer 61/8 o t^cznej powierzchni 0,0225 ha, 
b^d^ce wtasnosciq Miasta Piotrkow Trybunalski nie stanowi^ faktycznie rowu
i powinny stanowic catosc gospodarcz^ z dziatkami 62/4 i 63/2, ktore ss} 
wtasnoscis} osob fizycznych.

2. Dziatki powstate z podziatu dziatek o numerach 63 oraz 62/2, czyli numer 63/1 
i numer 62/3 o tqcznej powierzchni 0,0270 ha, b^d^ce wtasnosci^ osob 
fizycznych faktycznie zaj^te s^ pod row melioracyjny i powinny stanowic catosc 
z dziatkami gminnymi o numerach 61/3, 61/4, 61/5 oraz nowopowstatymi 
dziatkami o numerach 61/11 i 61/9, ktore takze zaj§te s^ pod row melioracyjny.

W zwi^zku

Wobec powyzszego, aby doprowadzic do zgodnosci zapisow ewidencji gruntow do 
faktycznego przebiegu rowu melioracyjnego, konieczne jest dokonanie zamiany 
gruntow pomi$dzy Miastem Piotrkow Trybunalski a osobami fizycznymi.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomosciami (Dz.U.2020.65 t.j.) „Nieruchomosci stanowiqce wtasnosc Skarbu 
Pahstwa oraz wtasnosc jednostki samorzqdu terytoriaInego mogq bye przedmiotem 
zamiany na nieruchomosci stanowigee wtasnosc osob fizycznych tub osob prawnych. 
\N przypadku nierownej wartosci zamienianych nieruchomosci stosuje sip doptatg, 
ktorej wysokosc jest rbwna rdznicy wartosci zamienianych nieruchomosci. ”

Prezydent Miasta po zapoznaniu si§ z catosci^ sprawy - przyjqt przygotowany 
w sprawie projekt uchwaty i polecit przekazac go pod obrady Rady Miasta po 
uprzednim zaopiniowaniu przez wtasciwe komisje problemowe Rady Miasta.
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