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UCHWALA Nr

RADY Ml AST A PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
2020 r.zdnia

w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy z „Hempis” spolka jawna Marek 
Pietrzak i SynowieZPCHr, na cz$sci nieruchomosci, polozonych w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. 
todzkiej z przeznaczeniem na parking.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym ( Dz. U. z 
2020 r., poz. 713) uchwala si§, co nast$puje:

§ 1. Wyraza si$ zgod^ na zawarcie kolejnej umowy dzierzawy z „Hempis” spotka jawna Marek Pietrzak 
i Synowie ZPCHr, na okres 3 lat, na cz^sc nieruchomosci oznaczonej w obr^bie 13 numerami dziatek 
486, 487/4, 451, 452/4, 452/5 i 487/1 o l^cznej powierzchni 0,0996 ha, stanowi^cej wtasnosc gminy 
Miasta Piotrkow Trybunalski, z przeznaczeniem na parking, ktorej granice dzierzawy okresla zat^cznik 
graficzny stanowi^cy integraln^cz^sc niniejszej uchwaty.

§ 2. Wykonanie uchwaty powierza si$ Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zatgcznik graficzny do uchwaty Nr.......
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia...............................



Uzasadnienie do projektu uchwaly Rady Miasta w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy 
dzierzawy z „Hempis” spofka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr, na cz^sc nieruchomosci potozonej 
w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Lodzkiej z przeznaczeniem na parking.

„Hempis" spolka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr byla dzierzawc^terenow cz§sci nieruchomosci 
oznaczonej w obr^bie 13 numerami dziatek 486,487/4, 451, 452/4, 452/5 i 487/1 o t^cznej powierzchni 
0,0996 ha stanowi^cej wtasnosc gminy Miasto Piotrkow Trybunalski z przeznaczeniem na parking. 
Obecnie „Hempis” spolka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr wyst^pila o wydzierzawienie 
ww. terenow na dalszy okres.

Zgodnie z opini^ Pracowni Planowania Przestrzennego ww. tereny nie s^ obj^te miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego.

Pracownia Planowania Przestrzennego pozytywnie zaopiniowata zawarcie kolejnej umowy 
na dotychczasowych zasadach. Podobne stanowisko zajply merytoryczne Referaty tutejszego Urz^du.

Poniewaz „Hempis" spolka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr byla strong umowy dzierzawy, 
na ten sam teren z przeznaczeniem na parking, na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a i art. 25 ust.2 ustawy 
o gospodarce nieruchomosciami, w sytuacji, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony - do 3 lat, strony 
zawieraj^ kolejn^ umow§, ktorej przedmiotem jest ta sama nieruchomosc wymagana jest zgoda rady.

Prezydent Miasta przyj^l przygotowany projekt uchwaly w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierzawy z „Hempis” spolka jawna Marek Pietrzak i Synowie ZPCHr w Piotrkowie Trybunalskim, 
na okres 3 lat, na cz§sci nieruchomosci przeznaczonych na parking, polozonych przy ul. Lodzkiej i polecil 
przekazac go pod obrady Rady Miasta, po uprzednim zaopiniowaniu przez wlasciwe Komisje 
problemowe.
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