
 
Uchwała Nr V/69/11 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 31 stycznia 2011 r. 

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany ustaleń dotyczących infrastruktury 

telekomunikacyjnej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
w Piotrkowie Trybunalskim, obejmującym obszar ograniczony: 

 od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy 
Projektowanej 1 

 od wschodu: ulicą Łódzką, 

 od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody 
„Szczekanica”, 

 od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej 
oraz ul. Pawłowską, 

zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 28 stycznia 2004 r. 

(Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 marca 2004 r. Nr 48, poz. 457) 
 

Na podstawie art.  14 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami1)  
 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, uchwala co następuje: 
 
§1.1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany ustaleń miejscowego planu 
zagospodarowania obejmującego obszar ograniczony: 

 od północy: terenem ogrodów działkowych „Oaza” i linią regulacyjną ulicy 
Projektowanej 1 

 od wschodu: ulicą Łódzką, 

 od południa: ul. Pawłowską i południową granicą terenu ujęcia wody „Szczekanica”, 

 od zachodu: ul. 25 Pułku Piechoty oraz jej przedłużeniem do ul. Pawłowskiej oraz  
ul. Pawłowską, 

w Piotrkowie Trybunalskim zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/239/04 Rady Miejskiej 
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 stycznia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 8 
marca 2004 r. Nr 48, poz. 457). 
 

2. Zmiana obejmować będzie obszar objęty planem.  
 
§2. Przedmiotem zmiany planu będzie dostosowanie treści ustaleń planu do wymagań 
określonych w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 roku o wspieraniu rozwoju usług 
i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675). 
 
§3. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do podjęcia procedury 
określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami). 
 
§4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i opublikowanie 
na stronie internetowej Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim oraz w prasie lokalnej. 
 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                 
1
 Zmiany opublikowano w Dz. U. 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, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043. 


