
-projekt-

UCHWALA Nr

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

zdnia

w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci potozonej w Piotrkowie Trybunalskim 

przv ul. Rzemieslniczei 27.

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 zwiqzku z art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami 

(Dz.U. z 2020 r., poz. 65, poz. 284, poz. 782 i poz. 471) u c h w a I a si?, co nast?puje:

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

Trybunalski, polozonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rzemieslniczej 27, oznaczonej w ewidencji gruntow obr?b 16 

jako dzialka numer 427/4 o powierzchni 0,0331 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 projektu uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na sprzedaz nieruchomosci polozonej w Piotrkowie 

Trybunalskim przv ul. Rzemieslniczei 27.

Do Urz^du Miasta wplyn^l wniosek osoby fizycznej w sprawie sprzedazy niezabudowanej nieruchomosci oznaczonej 
w ewidencji gruntow obr§b 16 jako dziatka nr 427/4 o powierzchni 0,0331 ha, stanowi^cej wlasnosc gminy Miasto Piotrkow 
Trybunalski.
Wnioskodawca jest dzierzawc^ przedmiotowej dziafki w oparciu o umow$ dzierzawy Nr 1069/SPN/S/18 z dnia 
7 wrzesnia 2018 r. z przeznaczeniem na dojazd (obslugq komunikacyjnq) budowanego na przylegtej nieruchomosci przy 
ul. Rzemieslniczej 29 budynku wielorodzinnego. Umowa zawarta zostala na okres od 01 wrzesnia 2018 r, do 31 sierpnia 
2021 r. Budowa budynku usytuowanego na nieruchomosci przy ul. Rzemieslniczej 29 zostala zakohczona, w dniu 27 lutego 
2019 r. budynek oddano do uzytkowania. W budynku wyodr^bniono wlasnosc 57 lokali mieszkalnych, z ktorych na dzieh 
dzisiejszy dwa nadal pozostaj^wlasnosci^wnioskodawcy, pozostale zas innych osob fizycznych.

Sprawa zagospodarowania opisanej nieruchomosci byla przedmiotem analizy urbanistycznej, zakohczonej wydaniem przez 
Pracowni§ Planowania Przestrzennego opinii PPP.4110.1.75.2020 z dnia 13 sierpnia 2020 r„ w ktorej zarekomendowano 
sprzedaz dzialki 427/4 w trybie przetargu ograniczonego do wlascicieli nieruchomosci z ni^ s^siaduj^cych. Merytoryczne 
referaty nie wniosly zastrzezeh co do mozliwosci sprzedazy wnioskowanej dzialki.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowana dzialka bezposrednio przylega i graniczy z kilkoma nieruchomosciami stanowiqcymi wlasnosc 
roznych podmiotow, moze miec zwi^zek funkcjonalny z wi^cej nizjedn^ nieruchomosci^ przylegl^. Stosownie do utrwalonego 
orzecznictwa, bezprzetargowa sprzedaz na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 
z 2020 r, poz. 65 z pozniejszymi zmianami) nie ma zastosowania w sytuacji, w ktorej nabycie dzialki zmierza do poprawienia 
warunkow nie jednej nieruchomosci przyleglej, ale przynajmniej dwoch. Jesli zainteresowanych moze bye wigeej 
i sprzedawana nieruchomosc lub jej cz$sc moze miec zwi^zek funkcjonalny z wi^cej niz jedn^ nieruchomosci^ przylegl^, taki 
tryb sprzedazy jest niedopuszczalny.

W swietle powyzszego, w opisanej sytuacji nalezy przeprowadzic przetarg ograniezony, ktory zapewni rowne szanse osobom 
zainteresowanym nabyciem nieruchomosci, jak rowniez wlascicielom wszystkich nieruchomosci przylegaj^cych do dzialki 
b^d^cej przedmiotem sprzedazy.

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego rozpatruj^c sprawp 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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