
UCHWAŁA NR XL/725/09  

RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO  

z dnia 30 września 2009 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic:Zawiłej, Koralowej i Regatowej w Piotrkowie Trybunalskim

 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 i 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 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr

181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 123, poz.

803, Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 14 ustawy z dnia 27 marca

2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr

141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; 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, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237 i Nr

220, poz. 1413), Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje: 

§ 1. Przystępuje się  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów

położonych w Piotrkowie Trybunalskim, którego granice wyznaczają: 

§ 2. Granice obszaru objętego niniejszą  uchwałą określa się w załączniku graficznym, stanowiącym

integralną część niniejszej uchwały.  

§ 3. 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).  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego, oraz poprzez komunikat w prasie lokalnej i publikację w Internecie.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

- od wschodu: zachodnia linia rozgraniczająca ul. Zawiłej od nr 2h do nr 28,

- od zachodu: zachodnia granica działek od nr ewid. 35/2 do działki nr ewid. 4/3 obr. 18,

- od północy: północna granica działek nr ewid. 4/3, 17/5 obr. 18, zachodnia granica działki nr ewid. 17/2 obr.

18, dalej w kierunku wschodnim północnymi granicami działek od nr ewid. 44/1 do nr ewid. 46/1 obr. 18, 

- od południa: południowe granice działek od nr ewid. 35/2 obr. 18 w kierunku wschodnim do działki nr ewid.

64/8, dalej w kierunku północnym wschodnia granica działek od nr ewid. 64/8 do nr ewid. 63/6 obr. 18 oraz

południowymi granicami działek od nr ewid. 63/6 obr. 18 do działki nr ewid. 62/20. 
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