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UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

z dnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przv ul. Garbarskiei 5.

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) uchwa la siq, co nastqpuje:

§ 1. Wyraza si§ zgod§ na sprzedaz zabudowanej nieruchomosci stanowi^cej wlasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski, 
polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Garbarskiei 5, oznaczonej w ewidencji gruntow obr$b 20 jako dzialki 

numer: 67/12, 67/1 i 72 o l^cznej powierzchni 0,1032 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 projektouchwaty w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci potozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przv ul. Garbarskiei 5.

Miasto Piotrkow Trybunalski dysponuje prawem wlasnosci nieruchomosci zabudowanej potozonej przy ul. Garbarskiej 5, 

oznaczonej w ewidencji gruntow obr^b 20 jako dzialki nr: 67/12, 67/1 i 72 o l^cznej powierzchni 0,1032 ha. Bezposrednie 

sqsiedztwo stanowi^ dzialki bgd^ce wlasnosci^ osob fizycznych oraz nieruchomosci b^d^ce w uzytkowaniu wieczystym 

Piotrkowskiej Spotdzielni Mieszkaniowej zzabudow^mieszkaniow^wielorodzinn^.

Do 31 lipca 2019 r. powyzsz^ nieruchomosci^ dysponowalo Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. Ze wzgl^du 

na zly stan techniczny budynek wyl^czono z uzytkowania, dotychczasowi najemcy lokali mieszkalnych zostali wyprowadzeni. 

Aktualnie budynek jest niezamieszkaly, zabezpieczony przed dost^pem osob trzecich. Jak wynika z przekazanej informacji, 

TBS nie przewiduje zagospodarowania nieruchomosci na potrzeby spolki.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: M. Curie - Sklodowskiej, Garbarskiej 

i Sulejowskiej w Piotrkowie Trybunalskim, zatwierdzonym Uchwal^ Nr XIV/216/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia 27 listopada 2019 r. nieruchomosc polozona przy ul. Garbarskiej 5 znajduje si? w jednostce urbanistycznej oznaczonej 

symbolem: 1MN/U - przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa i ustugowa, przeznaczenie uzupeJniaj^ce: 
wiaty, garaze realizowane w zabudowie ustugowej, parking!, miejsca postojowe.

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

Pracowni? Planowania Przestrzennego opinii PPP.4110.1.38.2020, w ktorej wskazano mozliwosc jej sprzedazy. Merytoryczne 

referaty nie wniosly zastrzezeh co do mozliwosci sprzedazy przedmiotowej nieruchomosci.

Z uwagi na poiozenie, parametry geometryczne, mozliwosc zagospodarowania na cele komercyjne, dost?p do infrastruktury 

technicznej oraz drogi publicznej przedmiotowa nieruchomosc stanowi atrakcyjny teren inwestycyjny, ktory moze bye 

w przyszlosci ciekaw^propozycj^dla potencjalnych inwestorow.

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

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

Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez wlasciwe komisje problemowe.
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