Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr VII/126/11
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG
ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

3.
Młynarczyk
Stanisław
ul. …

Oznaczenie
nieruchomości, której
dotyczy
uwaga

4.
W związku z wyłożonym do
publicznego wglądu projektu
miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulicy
Kleszcz w Piotrkowie
Trybunalskim wraz z prognozą
oddziaływania na środowisko,
wnoszę o wprowadzenie moich
propozycji niżej wymienionych
zmian:
(1)
- dla terenów oznaczonych na
rysunku planu symbolem 1MN
i 2MN zmiana minimalnej
szerokości frontu działki od
strony drogi, od której działka
ma obsługę komunikacyjną na

5.
1MN,
4MN

Ustalenia projektu planu
dla nieruchomości, której
dotyczy uwaga

6.
2MN,

uwaga nieuwzględniona

2.
08.12.10 r.

Treść uwagi

uwaga
uwzględniona

Nazwisko
i imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagę

uwaga nieuwzględniona

1.
1.

Data
wpływu
uwagi

uwaga
uwzględniona

L
p.

Rozstrzygnię- Rozstrzygnięcie Prezydenta
cie Rady
Miasta
Miasta
w sprawie
załączniki do
rozpatrzenia
uchwały nr
uwagi
VII/126/11
z dnia 30
marca 2011r.

7.

8.

9.

10.

Uwagi

11.

Zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna.

(+-)

(+-)

Ad (1)
Uwaga uwzględniona w sposób
następujący:
w terenach 1MN i 2MN minimalny
front działki wynosić będzie 25,0m;

1

21 m w związku z planem
powiększenia terenów tych
działek o część rolną z nimi
sąsiadującą co umożliwi
optymalne zagospodarowanie
terenu rolnego znajdującego się
miedzy obszarem 1 MN i 2 MN
a rzeką,
(2)
- dla terenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem 4 MN
zmiana minimalnej szerokości
frontu działki od strony drogi, od
której działka ma obsługę
komunikacyjną na 20 m,
(3)
- zdjęcie z terenu, który jest
objęty planem przestrzennym
strefy ochrony archeologicznej
oraz stanowiska
archeologicznego – złożenie
w Delegaturze Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
pisma dotyczącego wyjaśnień
w tej kwestii.

(+-)

(+-)

(+)

Ad (2)
Uwaga uwzględniona w sposób
następujący:
w terenie 4MN minimalny front
działki wynosić będzie 24,0m;

(+)

Ad (3)
Ustanowienie
strefy
ochrony
archeologicznej w mpzp wynika ze
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego
miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
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