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UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci potozonych w Piotrkowie Trybunalskim 

przy ul. Broniewskieqo- ul. Ronalda Reagana i ul. Ronalda Reaqana.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) w zwi^zku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r., 

poz. 65, poz. 284) uchwala siq, co nastqpuje:

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

Trybunalski, polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy:

1) ul. Broniewskiego - ul. Ronalda Reagana, oznaczonej w ewidencji gruntow obr?b 20 jako dziaiki nr: 223/1 

i 219/1 o iqcznej powierzchni 0,0857 ha,
2) ul. Ronalda Reagana, oznaczonej w ewidencji gruntow obr?b 20 jako dziaiki nr: 223/4,225/1 i 224/1 o Iqcznej 

powierzchni 0,4653 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 projektjuchwaty w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci pobzonych w Piotrkowie

Trybunalskim przy ul. Broniewskieqo- ul. Ronalda Reaqana i ul. Ronalda Reaqana.

W wyniku przeprowadzonej procedury maj^cej na celu ustalenie warunkow zagospodarowania nieruchomosci z zasobu gminy 

Miasto Piotrkow Trybunalski utworzone zostaly dwa kompleksy terenu na cele inwestycyjne, polozone przy:

■ ul. Broniewskiego • ul. Ronalda Reagana, oznaczona w ewidencji gruntow obr§b 20 jako dziafki nr: 223/1 i 219/1 o 

t^cznej powierzchni 0,0857 ha,
■ ul. Ronalda Reagana, oznaczona w ewidencji gruntow obr$b 20 jako dzialki nr: 223/4,225/1 i 224/1 o t^cznej powierzchni 

0,4653 ha.

W bezposrednim s^siedztwie ww. terenow znajduj^ si§ nieruchomosci b?d^ce w dyspozycji Zespolu Szkoi 

Ponadgimnazjalnych

i Placowek Oswiatowo-Wychowawczych Nr 3 (dziafki nr 211/1 i 211/6), Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Spolki z o.o. 

(dziafki nr: 211/5 i 211/4) oraz osob fizycznych.

Opisany wyzej kompleks dzialek gminnych polozony 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" przedmiotowy obszar znajduje 

si§ na terenie jednostki urbanistycznej okreslonej symbolem U - ustugi (w tym usfugi publiczne: sfuzba zdrowia, opieka 

zdrowotna, oswiata i wychowanie, kultura, administracja) na wydzielonych dziafkach z duzym udziatem terenow zieleni.

Z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, warunki zabudowy i zagospodarowania 

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

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

Pracowni? Planowania Przestrzennego opinii: PPP.41101.1.35.2020 z dnia 16 marca 2020 r. i PPP.41101.1.36.2020 z dnia 

16 marca 2020 r., w ktorej wskazano mozliwosc ich sprzedazy. Merytoryczne referaty nie wniosly zastrzezeh co do propozycji 

sprzedazy ww. dzialek.

Z uwagi na potozenie, parametry geometryczne, mozliwosc zagospodarowania na cele komercyjne, dost§p do infrastruktury 

technicznej oraz drogi publicznej (wykonane w terenie indywidualne wjazdy na poszczegdlne dziafki) przedmiotowe 

nieruchomosci stanowi^ atrakcyjny teren inwestycyjny, ktory moze bye w przyszlosci ciekaw^ propozycji dla potencjalnych 

inwestorow.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpatrujic spraw$ zagospodarowania powyzszyeh nieruchomosci, zdecydowal 

przeznaczyc je 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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