
UCHWAŁA NR XXVI/476/08 
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO 

z dnia 26 wrze śnia 2008 roku 
 
w sprawie przyst ąpienia do sporz ądzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchw ałą Nr LII/615/98 Rady 
Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 10 czerw ca 1998 r. w sprawie zmian 
fragmentów miejscowego ogólnego planu zagospodarowa nia przestrzennego 
miasta Piotrkowa Trybunalskiego, na terenach poło Ŝonych w rejonie ulicy 
Kleszcz w Piotrkowie Trybunalskim, 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 
220; Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 
1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717; zm.: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 
954, Nr 130, poz. 1087, Nr 141, poz. 1492; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 i z 2008 r. Nr 123, poz. 803) Rada Miasta 
Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co nast ępuje  
 
§1.  
Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr LII/615/98 Rady Miejskiej w Piotrkowie 
Trybunalskim z dnia 10 czerwca 1998 r. w sprawie zmian fragmentów miejscowego 
ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego, na terenach połoŜonych w rejonie ulicy Kleszcz w Piotrkowie 
Trybunalskim, których granice wyznaczają: 
- od północy: północna granica działek o nr ewid. 70/1, 6/1, 71/1, obręb 37; 
- od południa: południowa granica działek o nr ewid. 70/3, fragment południowo – 
wschodniej granicy działki 6/5 i południowa granica działek o nr ewid. 153/3 i 153/5; 
- od wschodu: granica miasta Piotrkowa Trybunalskiego; 
- od zachodu: linia przebiegająca od południowego wspólnego naroŜnika działek  
o nr ewid. 307/5 i 308 obręb 36, dalej przebiegająca równolegle do kolektora 
sanitarnego do południowej granicy działki o nr. ewid. 70/2, dalej przebiegająca do 
północnego naroŜnika działki o nr ewid. 5/6, dalej przebiegająca południowo –
zachodnią granicą działki o nr ewid. 70/3, 
 
§ 2.  
Granice obszaru objętego niniejszą uchwałą określa się w załączniku graficznym, 
stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. 
 
§ 3.  
Przedmiotem ustaleń planu będzie regulacja prawna dotycząca przeznaczenia 
terenów pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
 



§ 4.  
Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia procedury 
planistycznej określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z późniejszymi 
zmianami). 
§ 5.  
Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu 
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej 
i publikację w Internecie.  
 
§ 6.  
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 


